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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Starostwo Powiatowe w Pabianicach jest powiatow jednostk organizacyjn nie
posiadaj c osobowo ci prawnej przy pomocy której Zarz d Powiatu Pabianickiego jako
organ wykonawczy Powiatu wykonuje swoje zadania.
2. Starostwo Powiatowe w Pabianicach działa w formie jednostki bud etowej.
§2
1. Siedzib Starostwa Powiatowego w Pabianicach jest miasto Pabianice.
2. Starostwo mo e tworzy oddziały zamiejscowe na terenie gmin wchodz cych w skład
Powiatu.
§3
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pabianicach zwany
"regulaminem"
okre la:
1. Zasady podziału zada i kompetencji pomi dzy kierownictwo Starostwa.
2. Struktur organizacyjn Starostwa
3. Zasady i tryb pracy Starostwa.
4. Zasady post powania ze sprawami wniesionymi przez obywateli.
5. Zasady kontroli i audytu wewn trznego.
6. Zasady stanowienia aktów prawnych.
7. Zasady podpisywania pism.
8. Tygodniowy rozkład czasu pracy Starostwa.
9. Zadania wydziałów i komórek równorz dnych.

dalej

§4
Ilekro w regulaminie jest mowa o:
1) Powiecie - rozumie si przez to Powiat Pabianicki,
2) Radzie - rozumie si przez to Rad Powiatu Pabianickiego,
3) Zarz dzie - rozumie si przez to Zarz d Powiatu Pabianickiego,
4) Staro cie - rozumie si przez to Starost Pabianickiego,
5) Wicestaro cie - rozumie si przez to Wicestarost Powiatu Pabianickiego,
6) Starostwie - rozumie si przez to Starostwo Powiatowe w Pabianicach ,
7) wydziale - rozumie si przez to wydział Starostwa Powiatowego w Pabianicach
lub biuro
8) naczelniku wydziału - rozumie si przez to naczelnika wydziału Starostwa
Powiatowego w Pabianicach lub kierownika samodzielnej komórki
organizacyjnej u ywaj cego innego tytułu,
9 ) ustawie - rozumie si przez to ustaw z dnia 5 czerwca 1998 r o samorz dzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1592 z pó . zm. ),
10) regulaminie - rozumie si przez to Regulamin Organizacyjny Starostwa
Powiatowego w Pabianicach,
11) powiatowej jednostce organizacyjnej - rozumie si przez to jednostk lub
zakład bud etowy podległy Radzie, wymieniony
w Statucie Powiatu
Pabianickiego.
§5
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1. Starostwo działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorz dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r
Nr 91, poz. 1592 z pó . zm),
2) Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r o zmianie niektórych ustaw okre laj cych
kompetencje organów administracji publicznej - w zwi zku z reform
ustrojow pa stwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668 z pó . zm.),
3) Ustawy z dnia 13 pa dziernika 1998 r Przepisy wprowadzaj ce ustawy
reformuj ce administracj publiczna (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z pó . zm.),
3) Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr
15, poz. 148 z pó . zm.),
4) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks post powania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z pó . zm),
5) Innych ustaw i przepisów prawa materialnego reguluj cych zadania
i kompetencje powiatów,
6) Uchwał Rady i Zarz du Powiatu,
7) Porozumie zawartych z organami administracji rz dowej i samorz dowej,
8) Statutu Powiatu,
9) Regulaminu Pracy Starostwa,
10) Niniejszego regulaminu.
2. Starostwo wykonuje zadania:
1) własne Powiatu - okre lone ustaw ,
2) zlecone - z zakresu administracji rz dowej, których wykonanie zlecono
Powiatowi na mocy obowi zuj cych aktów normatywnych,
3) powierzone - na podstawie porozumienia zawartego z organami administracji
rz dowej lub jednostkami lokalnego samorz du terytorialnego, a tak e z
województwem, na którego obszarze znajduje si terytorium Powiatu,
4) inne - wynikaj ce z ustaw szczególnych, uchwał organów Powiatu, porozumie
komunalnych.

II. ZASADY PODZIAŁU ZADA I KOMPETENCJI POMI DZY
KIEROWNICTWO STAROSTWA
1.

2.
3.
4.

§6
Organem wykonawczym Powiatu jest Zarz d Powiatu, w skład którego wchodz :
1) Starosta jako Przewodnicz cy,
2) Wicestarosta, oraz członkowie Zarz du w liczbie okre lonej ustaw i Statutem
Powiatu.
W pracach Zarz du uczestnicz Sekretarz Powiatu i Skarbnik Powiatu bez prawa
głosowania.
Zarz d wykonuje zadania Powiatu okre lone przepisami prawa oraz uchwałami Rady.
Do zada Zarz du nale y w szczególno ci:
1) przygotowanie projektów uchwał Rady,
2) okre lanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem Powiatu,
4) wykonywanie bud etu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
6) wykonywanie zada zleconych ustawami z zakresu administracji rz dowej a
nadto zada tej e administracji w oparciu o porozumienia zawarte z organami
tej administracji.
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§7
1.

2.

3.

Starosta jest :
1) przewodnicz cym Zarz du,
2) kierownikiem Starostwa ,
3) organem administracji publicznej wydaj cym decyzje w indywidualnych
sprawach
z zakresu administracji publicznej nale cych do wła ciwo ci Powiatu,
4) zwierzchnikiem słu bowym pracowników Starostwa i kierowników powiatowych
jednostek organizacyjnych,
5) zwierzchnikiem powiatowych słu b, inspekcji i stra y.
Starosta jako Przewodnicz cy Zarz du Powiatu w szczególno ci:
1) wykonuje funkcje Przewodnicz cego Zarz du,
2) organizuje prac Zarz du i przewodniczy jego posiedzeniom,
3) ustala porz dek obrad, czas i miejsce obrad Zarz du,
4) zapewnia obsług posiedze Zarz du,
5) zapewnia udział pracowników Starostwa i pracowników powiatowej administracji
zespolonej w posiedzeniach Zarz du,
6) zaprasza na posiedzenia radnych i inne osoby spoza rady oraz przedstawicieli
prasy, radia i telewizji,
7) podejmuje czynno ci w sprawach nie cierpi cych zwłoki zwi zanych z
bezpo rednim zagro eniem interesu publicznego, nale cych do kompetencji
Zarz du,
8) przesyła do organów nadzoru uchwały Rady w terminie 7 dni od daty ich
podj cia,
9) niezwłocznie ogłasza uchwał bud etow i sprawozdania z jej wykonania
w trybie przewidzianym przepisami prawa,
10)składa Radzie sprawozdania z działalno ci Zarz du w okresie mi dzy sesjami,
11)podpisuje uchwały Zarz du b d ce indywidualnymi decyzjami z zakresu
administracji publicznej w sprawach nale cych do wła ciwo ci Zarz du,
12)wyst puje z wnioskiem do Rady o wybór Wicestarosty i pozostałych członków
Zarz du,
13)wyst puje z wnioskiem do Rady o powołanie Sekretarza Powiatu
i Skarbnika Powiatu.
Starosta jako kierownik Starostwa Powiatowego i zwierzchnik słu bowy pracowników
Starostwa, w szczególno ci:
1) kieruje Starostwem Powiatowym przy pomocy Wicestarosty i członków
Zarz du, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu oraz naczelników wydziałów,
2) dokonuje podziału zada , kompetencji i odpowiedzialno ci mi dzy członków
Zarz du ,Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu, koordynuje ich działalno
a przy ich pomocy nadzoruje i kieruje prac naczelników wydziałów,
3) zatrudnia i zwalniania pracowników Starostwa Powiatowego,
4) wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
5) wydaje zrz dzenia i inne akty kierownictwa wewn trznego,
6) podejmuje inne decyzje w sprawach nale cych do zada Starostwa oraz
podpisuje pisma i dokumenty wychodz ce na zewn trz,
7) upowa nia pracowników Starostwa do podejmowania w jego imieniu decyzji, o
których mowa w pkt. 4 oraz do podpisywania pism i dokumentów
wychodz cych na zewn trz wymienionych w pkt. 6,
5
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8)
9)

4.

5.

6.

1.

powierza prowadzenie spraw Powiatu w swoim imieniu Sekretarzowi Powiatu,
zapewnia warunki organizacyjne dla sprawnego funkcjonowania Starostwa,
a zwłaszcza dba o efektywno i dyscyplin pracy oraz nale yte załatwianie
spraw
mieszka ców Powiatu,
10) rozstrzyga spory kompetencyjne mi dzy komórkami organizacyjnymi Starostwa,
11) zapewnia kontrol realizacji ustalonych zada i przestrzeganie przepisów prawa,
12) rozpatruje odwołania od kar porz dkowych nało onych na pracowników
samorz dowych Starostwa,
13) wykonuje zadania szefa ochrony cywilnej Powiatu okre lone odr bnymi
przepisami,
14) wykonuje zadania i czynno ci zastrze one dla niego w przepisach szczególnych,
15) ustanawia swoich pełnomocników, okre laj c jednocze nie zakres ich zada i
uprawnie .
Starosta jako organ administracji publicznej w szczególno ci:
1) wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
nale cych do jego wła ciwo ci na podstawie odr bnych ustaw,
2) mo e upowa ni Wicestarost , poszczególnych członków Zarz du, pracowników
Starostwa, pracowników powiatowych słu b, inspekcji i stra y oraz
kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do wydawania w jego
imieniu decyzji, o których mowa w pkt. 1.
Starosta jako zwierzchnik powiatowych słu b, inspekcji i stra y w szczególno ci:
1) porozumiewa si z wła ciwymi Komendantami Wojewódzkimi w Łodzi
w sprawie powołania Powiatowego Komendanta Policji i Powiatowego
Komendanta Pa stwowej Stra y Po arnej,
2) wydaje opinie w sprawie odwołania osób, o których mowa w pkt. 1,
3) powołuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego spo ród kandydatów
zgłoszonych przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi,
4) odwołuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na wniosek lub w
uzgodnieniu z Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
5) w przypadku bezpo redniego zagro enia bezpiecze stwa, porz dku publicznego
a w szczególno ci ycia i zdrowia mieszka ców Powiatu, wydaje polecenia
podj cia działa w zakresie ich wła ciwo ci komendantom i inspektorom
powiatowym słu b, inspekcji i stra y zmierzaj cych do usuni cia tych zagro e .
W czasie nieobecno ci Starosty jego obowi zki pełni Wicestarosta lub w razie jego
nieobecno ci upowa niony członek Zarz du.
§8
realizowanych przez Powiat dla Starosty ,Wicestarosty oraz

Podział zada
pozostałych
członków Zarz du, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu okre la uchwała Zarz du.
2.
Starosta, Wicestarosta, pozostali członkowie Zarz du, Sekretarz Powiatu, Skarbnik
Powiatu wykonuj zadania Powiatu przy pomocy wydziałów, biur, zespołów
i samodzielnych stanowisk pracy oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.
3.
Wicestarosta i pozostali członkowie Zarz du zapewniaj w powierzonym im
zakresie kompleksowe rozwi zywanie problemów oraz nadzoruj działalno
podległych im wydziałów i powiatowych jednostek organizacyjnych.
4.
Do zada Wicestarosty i pozostałych członków Zarz du nale y w szczególno ci
inspirowanie i kreatywne pobudzanie funkcjonowania bie cego i perspektywicznego
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5.

1.

2.

3.

nadzorowanych wydziałów i powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu
Wicestarosta i pozostali członkowie Zarzadu:
1) przedkładaj lub aprobuj projekty uchwał Rady i Zarz du,
2) prezentuj wobec Zarz du i Starosty zadania realizowane przez nadzorowane
wydziały i powiatowe jednostki organizacyjne,
3) nadzoruj prawidłow realizacj uchwał i zalece organów Powiatu przez
nadzorowane wydziały i powiatowe jednostki organizacyjne,
4) prezentuj wyniki działa , problematyk i uwarunkowania w zakresie
powierzonego nadzoru wobec Rady, Zarz du oraz komisji problemowych Rady,
5) nadzoruj prace zwi zane z wła ciwym planowaniem i realizacj zada uj tych
w planach i strategiach funkcjonowania oraz rozwoju Powiatu,
6) wydaj polecenia słu bowe,
7) przedkładaj wnioski dotycz ce zatrudnienia, wynagrodzenia, nagradzania,
karania oraz zwolnienia naczelników i kierowników powiatowych jednostek
organizacyjnych,
8) aprobuj składane przez naczelników nadzorowanych wydziałów i kierowników
powiatowych jednostek organizacyjnych, wnioski kadrowe oraz wnioski
dotycz ce upowa nienia pracowników do wydawania decyzji administracyjnych,
9) wydaj z upowa nienia Starosty decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej.
Szczegółowe zadania Wicestarosty oraz pozostałych członków Zarz du okre la
Starosta w zakresie obowi zków, odpowiedzialno ci i uprawnie .
§9
Sekretarz Powiatu zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa, prawidłowe warunki
jego działania a tak e organizacj pracy biurowej i w tym zakresie nadzoruje i
kontroluje działalno wszystkich wydziałów i w tym zakresie podlegaj mu
bezpo rednio naczelnicy wydziałów.
Sekretarz Powiatu bezpo rednio nadzoruje prowadzenie spraw Starostwa w zakresie:
1) obsługi Zarz du,
2) prowadzenia kadr pracowników Starostwa,
3) skarg i wniosków,
4) obsługi prawnej,
5) organizacji i przeprowadzenia wyborów powiatowych
oraz referendum
powiatowego.
Do zada Sekretarza Powiatu nale y w szczególno ci:
1) koordynowanie pracy w zakresie organizacyjnym poszczególnych wydziałów oraz
samodzielnych stanowisk pracy bezpo rednio podległych Staro cie,
2) kierowaniem Biurem Sekretarza Powiatu oraz bezpo redni nadzór nad Wydziałem
Organizacyjnym,
3) nadzór nad prac komórek organizacyjnych Starostwa w zakresie przestrzegania
Regulaminu Pracy Starostwa, Kodeksu Post powania Administracyjnego,
Instrukcji Kancelaryjnej, wykonania uchwał Rady i Zarz du oraz zarz dze
Starosty,
4) czuwanie nad tokiem i terminowo ci wykonywania zada w Starostwie,
5) koordynowanie i wykonywanie czynno ci z zakresu nadzoru nad działaniami
zwi zanymi z przygotowywaniem przez wydziały projektów aktów prawnych
Rady, Zarz du i Starosty.
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6) wykonywanie uprawnie kierownika zakładu pracy wynikaj cych ze stosunku
pracy pracowników Starostwa w zakresie upowa nienia udzielonego przez
Starost ,
7) sprawowanie bezpo redniego nadzoru nad prowadzeniem spraw socjalnych
pracowników Starostwa,
8) zapewnienie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
Starostwa,
9) zapewnienie warunków organizacyjnych umo liwiaj cych sprawne wykonywanie
zada przez Zarz d i Starostwo,
10) gospodarowanie rodkami na wynagrodzenia pracowników,
11) wnioskowanie do Starosty w sprawach zwi zanych z ustalaniem wynagrodzenia i
podwy ek płac dla pracowników Starostwa oraz kierownika Powiatowego
Urz du Pracy w Pabianicach,
12) wnioskowania do Starosty o przyznanie nagród dla pracowników Starostwa oraz
kierownika Powiatowego Urz du Pracy w Pabianicach,
13) nadzorowanie prac zwi zanych z organizacj i obsług posiedze Zarz du oraz
współdziałanie w przygotowaniu projektów uchwał Zarz du,
14) nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupu wyposa enia i rodków trwałych,
remontów oraz gospodarki powierzchni u ytkow budynków Starostwa,
15) koordynowanie działa zapewniaj cych ochron danych osobowych.
Szczegółowe zadania Sekretarza Powiatu okre la Starosta w zakresie obowi zków,
odpowiedzialno ci i uprawnie .
Szczegółowe zadania Sekretarza Powiatu, Starosta mo e ponadto okre la
w wydawanych przez siebie zarz dzeniach.

4.
5.

§ 10
1.

2.
3.

Skarbnik Powiatu jest głównym ksi gowym bud etu Powiatu i działa w oparciu
o przepisy:
1) ustawy,
2) ustawy o finansach publicznych,
3) ustawy o rachunkowo ci.
Skarbnik Powiatu zapewnia prawidłow realizacj bud etu Powiatu.
Do zada Skarbnika Powiatu nale y w szczególno ci:
1) udzielanie kontrasygnaty składanym w imieniu Powiatu o wiadcze woli,
z których mog wynika zobowi zania maj tkowe,
2) koordynowanie prac zwi zanych z opracowaniem projektu bud etu Powiatu,
3) koordynowanie prac zwi zanych z opracowaniem sprawozda z wykonania
bud etu Powiatu,
4) koordynowanie i nadzorowanie prac słu b finansowo – ksi gowych Starostwa,
5) nadzór nad opracowaniem instrukcji obiegu dokumentów finansowo –
ksi gowych, zakładowego planu kont, zasad przeprowadzania i rozliczania
inwentaryzacji oraz kontroli finansowej,
6) nadzór nad windykacj nale no ci Powiatu, Starostwa i Skarbu Pa stwa,
7) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i realizacj uchwał Rady
i Zarz du w sprawach finansowych,
8) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i przeprowadzaniem post powania
o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru banku,
9) współdziałanie z bankami i organami skarbowymi.
8
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4.
5.

Do kontrasygnaty czynno ci, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 1 Skarbnik mo e
upowa ni inn osob .
Szczegółowe zadania Skarbnika Powiatu okre la Starosta w zakresie obowi zków,
odpowiedzialno ci i uprawnie .

III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA STAROSTWA
1.
2.
3.

§ 11
W skład Starostwa wchodz wydziały, biura na prawach wydziału, zespoły oraz
samodzielne stanowiska pracy.
W wydziałach, na wniosek naczelnika wydziału, Starosta mo e w drodze zarz dzenia
tworzy referaty i zespoły na prawach referatu.
Ze Starostwa jako jednostki bud etowej mo e by wyodr bniona pod wzgl dem
organizacyjnym i finansowym, cz
jego podstawowej działalno ci w formie
gospodarstwa pomocniczego utworzonego zgodnie z odr bnymi przepisami.
§ 12

1.
2
3
4
5
6.
7.
8.
9.

1.
2.
3.
4.

1.

Wydziałami kieruj naczelnicy.
Działalno ci Biura Rady Powiatu kieruje kierownik.
Działalno ci Biura Kontroli i Audytu Wewn trznego kieruje audytor wewn trzny.
Działalno ci Biura Zarz du Powiatu kieruje Sekretarz Powiatu.
Sekretarz Powiatu, naczelnicy, kierownik i audytor wewn trzny kieruj wydziałami i
biurami na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialno ci za wyniki
pracy odpowiednio wydziału lub biura.
Działalno ci referatów i zespołów kieruj kierownicy.
Starosta mo e tworzy w wydziałach i komórkach równorz dnych stanowiska
zast pców osób wymienionych w ust. 1 - 3.
Naczelnik wydziału, w którym nie utworzono stanowiska zast pcy, powierza
zast pstwo na czas swojej nieobecno ci - po uzgodnieniu ze Starost lub
Wicestarost lub członkiem Zarz du - jednemu z pracowników wydziału.
Gospodarstwem pomocniczym, o którym mowa w § 11 ust. 3 kieruje dyrektor.
§ 13
Naczelnicy wydziałów s odpowiedzialni za prawidłowe i sprawne wykonywanie
zada i czynno ci okre lonych dla poszczególnych wydziałów przez Statut Powiatu,
przepisy prawa i niniejszy regulamin.
Naczelnicy wydziałów organizuj prac wydziałów, ustalaj c szczegółowe zakresy
obowi zków, odpowiedzialno ci i uprawnie dla poszczególnych pracowników oraz
kontroluj ich realizacj .
Starosta jest zwierzchnikiem słu bowym naczelników wydziałów, kierownika biura i
pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.
Nadzór merytoryczny nad działalno ci Biura Rady Powiatu sprawuje Przewodnicz cy
Rady.
§ 14
Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Starostwa s
biuro:
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2.

3..

1) Wydział Architektury i Budownictwa,
2) Wydział Dróg i Mostów
3) Wydział Finansowy,
4) Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami,
5) Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich,
6) Wydział Komunikacji i Transportu,
7) Wydział Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Le nictwa,
8) Wydział Organizacyjny,
9) Wydział O wiaty i Wychowania,
10) Biuro Kontroli i Audytu Wewn trznego,
11) Biuro Rady Powiatu,
12) Biuro Zarz du Powiatu.
Ponadto do wykonywania zada o charakterze specjalistycznym tworzy si
zespół i nast puj ce samodzielne stanowiska pracy :
1) Zespół Radców Prawnych,
2) Geodeta Powiatowy,
3) Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
4) Inspektor do Spraw Bhp i Ppo .
Wydziały, biura , zespół oraz samodzielne stanowiska pracy u ywaj przy oznaczaniu
pism nast puj cych symboli:

Lp. Nazwa wydziału, innej samodzielnej komórki organizacyjnej
oraz samodzielnego stanowiska pracy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wydział Architektury i Budownictwa
Wydział Dróg i Mostów
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami
Wydział Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich
Wydział Komunikacji i Transportu
Wydział Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Le nictwa
Wydział Organizacyjny
Wydział O wiaty i Wychowania
Biuro Kontroli i Audytu Wewn trznego
Biuro Rady Powiatu
Biuro Zarz du Powiatu
Zespół Radców Prawnych
Geodeta Powiatowy
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Inspektor do Spraw Bhp i Ppo .

4

Symbol
AB
DP
FN
GG
IS
KT
O
OR
OW
BK
BR
BZ
ZP
GP
RK
BH

W Starostwie funkcjonuj tak e:
1) Komisja Bezpiecze stwa i Porz dku,
2) Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego.
5. W Wydziale Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich tworzy si stanowisko
Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
6. Pracownik, o których mowa w ust. 5, w ramach wykonywania obowi zków
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Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych podlega bezpo rednio Staro cie.
7. Starosta mo e powierzy wykonywanie obsługi prawnej Starostwa i powiatowych
jednostek organizacyjnych podmiotowi wyłonionemu w trybie przewidzianym w ustawie
o zamówieniach publicznych.
§ 15
przedstawia schemat organizacyjny stanowi cy zał cznik do

1. Struktur organizacyjn
niniejszego regulaminu.
2. Starosta mo e tworzy w wydziałach: referaty i zespoły na prawach referatu.
3. Starosta mo e powoływa swoich stałych lub dora nych pełnomocników, okre laj c w
drodze zarz dzenia, ich zakres zada , uprawnie i odpowiedzialno ci.
4. Starosta dokonuje szczegółowego podziału zada pomi dzy poszczególnych członków
Zarz du i w zwi zku z tym mo e dokonywa zmian w schemacie organizacyjnym, o
którym mowa w ust. 1, w ramach utworzonych wydziałów, biur i samodzielnych
stanowisk pracy wymienionych w § 14 niniejszego regulaminu.
5. Powstanie i likwidacja komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 2 oraz podział
kompetencji pomi dzy poszczególnych członków Zarz du, nast puje w drodze
zarz dzenia Starosty.

1.

2.
3.

§ 16
Kieruj cy wydziałami i komórkami równorz dnymi s odpowiedzialni przed Starost
za wykonywanie zada okre lonych dla wydziału, a w szczególno ci za:
1) nadzór nad wypełnianiem obowi zków słu bowych przez podległych
pracowników,
2) zgodno z prawem opracowywanych lub wydawanych decyzji,
3) inicjowanie i opracowywanie projektów niezb dnych zarz dze , decyzji
wytycznych w zakresie prowadzonych spraw,
4) wła ciwe przyjmowanie i załatwianie interesantów,
5) przygotowanie projektów uchwał Rady i Zarz du oraz projektów zarz dze
Starosty.
Naczelnicy wydziałów wykonuj swoje zadania bezpo rednio i przy pomocy
podległych pracowników.
Do zada naczelników wydziałów nale y w szczególno ci:
1) planowanie i organizacja pracy wydziału,
2) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zada wydziału,
3) załatwianie indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
4) gospodarowanie przyznanymi rodkami bud etowymi i mieniem, zgodnie
z zasadami okre lonymi przez Rad i Zarz d,
5) opracowywanie planów finansowych do projektu bud etu w cz ci dotycz cej
zada wydziału oraz sprawozda z wykonania bud etu,
6) przygotowywanie projektów aktów prawnych Rady, Zarz du, Starosty oraz
innych materiałów przedkładanych tym organom,
7) przygotowywanie sprawozda , ocen, analiz i bie cych informacji o realizacji
zada ,
8) rozpatrywanie wniosków obywateli, wniosków i interpelacji oraz zapyta radnych
w sprawach nale cych do wła ciwo ci wydziału,
9) rozpatrywanie skarg, terminowe i zgodne z prawem ich załatwianie oraz
analizowanie i eliminowanie ródeł i przyczyn ich powstawania,
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4.

5
6
7

10) zapewnienie sprawnej, praworz dnej i kompleksowej obsługi interesantów,
11) zapewnienie wła ciwych warunków pracy podległym pracownikom oraz nadzór
nad przestrzeganiem przez pracowników odpowiednich regulaminów,
12) usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziału ze szczególnym
uwzgl dnieniem uproszczeniem procedur załatwiania spraw,
13) współdziałanie z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie programowania i
realizacji inwestycji i remontów zwi zanych z zakresem zada wydziału,
14) współdziałanie z Wydziałem Organizacyjnym w sprawach wyposa enia i
zaopatrzenia materiałowego oraz w sprawach socjalnych pracowników,
15) współdziałanie z wła ciwym członkiem Zarz du w sprawach przekazywania
informacji o istotnych przedsi wzi ciach realizowanych przez wydział oraz
reagowania na publikacje krytyczne,
16) wnioskowanie do Starosty w sprawach dotycz cych stosunków pracy podległych
pracowników celem udzielenia im wyró nie b d kar porz dkowych.
Przy wykonywaniu zada naczelnicy wydziałów s upowa nieni do:
1) współdziałania z wła ciwymi instytucjami i jednostkami,
2) brania udziału na zaproszenie wła ciwej komisji Rady w jej posiedzeniach,
3) zasi gania z upowa nienia Zarz du opinii komisji Rady i przedstawiania spraw
do rozpoznania przez te komisje.
W przypadku, gdy naczelnik wydziału nie mo e pełni swych obowi zków z powodu
urlopu, choroby lub innych przyczyn zast puje go wyznaczony przez niego pracownik
w trybie okre lonym w § 12 ust. 6.
W zakresach czynno ci pracowników naczelnicy wydziałów precyzuj zadania,
obowi zki, ramy uprawnie i odpowiedzialno ci oraz zasady zast pstwa w czasie ich
nieobecno ci.
W przypadku zmiany zakresu, charakteru i tre ci zada wydziału oraz sposobu ich
realizacji, naczelnicy wnioskuj o dokonanie odpowiednich zmian w regulaminie oraz
dokonuj zmian w zakresach obowi zków, uprawnie i odpowiedzialno ci
pracowników.

§ 17
1.
Pracownicy przygotowuj załatwianie spraw i ponosz odpowiedzialno za:
1) dokładn znajomo
i stosowanie przepisów prawnych oraz wytycznych
obowi zuj cych w powierzonych im sprawach,
2) przestrzeganie terminów załatwianych spraw,
3) wła ciw obsług interesantów i stosunek do nich,
4) nale yte ewidencjonowanie spraw i przechowywanie akt, zbiorów zarz dze ,
rejestrów itp.,
5) prawidłowe przytaczanie w projektach decyzji nazw, imion i nazwisk, oblicze
itp.
2.
Pracownicy Starostwa ponosz odpowiedzialno słu bow przed Starost .
3
Szczegółowe kompetencje i odpowiedzialno pracowników okre laj zakresy
obowi zków, uprawnie i odpowiedzialno ci, które dla całego Starostwa
tworz "Ksi g Słu b".
4.
Nowo zatrudniony pracownik powinien otrzyma zakres obowi zków, uprawnie
i odpowiedzialno ci najpó niej w dniu przyst pienia do pracy. Ta sama zasada
dotyczy
przypadków przeniesienia pracownika na inne stanowisko pracy.

12

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO

1.
2.

§ 18
Wydziały i komórki równorz dne prowadz sprawy zwi zane z realizacj zada i
kompetencji.
Do wspólnych zada wydziałów i komórek równorz dnych nale y w szczególno ci:
1) przygotowanie projektów uchwał wnoszonych przez Zarz d pod obrady Rady
oraz projektów uchwał Zarz du , zarz dze i innych aktów prawnych Starosty,
2) przygotowywanie dla potrzeb Zarz du i Starosty sprawozda , ocen, analiz,
programów, prognoz i bie cych informacji w ramach prowadzonych zada ,
3)
realizacja zada wynikaj cych z uchwał Rady i Zarz du oraz z zarz dze
Starosty,
4) opracowywanie projektów planów społeczno - gospodarczego rozwoju Powiatu i
bud etu Powiatu w cz ci dotycz cej zakresu działania wydziału,
5) podejmowanie przedsi wzi organizacyjno - technicznych i ekonomicznych w
celu prawidłowej realizacji zada
nale cych do wła ciwo ci rzeczowej
wydziału,
6) współdziałanie w zakresie wykonywanych zada z innymi komórkami Starostwa
oraz innymi jednostkami i instytucjami,
7) usprawnianie organizacji, metod i form pracy,
8) zapewnienie obsługi kancelaryjno - technicznej komitetów i zespołów,
9) prowadzenie zbioru przepisów prawnych dotycz cych zakresu zada wydziału,
10) załatwianie skarg i wniosków w zakresie merytorycznym wydziału, zgodnie
z postanowieniami § 23 niniejszego regulaminu,
11) wykonywanie zada kontroli wewn trznej stosownie do zakresu działania
wydziału i obowi zuj cych przepisów,
12) realizacja zada obronnych, obrony cywilnej i bezpiecze stwa publicznego
zgodnie z zakresem działania okre lonym odr bnymi przepisami,
13) uzyskiwanie kontrasygnaty Skarbnika Powiatu we wszelkich działaniach
wywołuj cych zobowi zania finansowe,
14) współpraca z innymi powiatami i gminami w zakresie wła ciwo ci rzeczowej
wydziału,
15) składanie informacji Staro cie o istotnych wydarzeniach i sytuacjach maj cych
miejsce na terenie Powiatu w sprawach nale cych do wła ciwo ci rzeczowej
wydziału,
16) prowadzenie spraw dotycz cych post powania administracyjnego
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
17) prowadzenie post powania egzekucyjnego w administracji,
18) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z odr bnymi przepisami,
19) udział w opracowaniu strategii społecze stwa informacyjnego i informatyzacji
w administracji samorz dowej Powiatu,
20) zapewnienie dost pu do posiadanej informacji publicznej zgodnie z odr bnymi
przepisami, w tym zamieszczanie stosownych dokumentów przygotowywanych
przez wydział na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
21) wykonywanie zada
wynikaj cych z przepisów dotycz cych statystyki
publicznej,
22) realizacja dochodów bud etowych,
23) dokonywanie wydatków bud etowych w ramach uchwalonego bud etu Powiatu
oraz zatwierdzonych planów finansowych,
24) prowadzenie spraw z zakresu zamówie publicznych stosownie do
13
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zakresu wła ciwo ci rzeczowej wydziału,
25) przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski komisji Rady, interpelacje
i zapytania radnych oraz wyst pienia posłów i senatorów,
26) nadzorowanie i kontrolowanie działalno ci powiatowych
jednostek organizacyjnych, w zakresie ustalonym przez Zarz d,
27) przygotowywanie projektów umów i porozumie zawieranych przez Zarz d,
28) sporz dzanie analiz i sposobu wykorzystania wniosków i zalece wynikaj cych
z informacji i wyst pie pokontrolnych,
29) opracowywanie na potrzeby Zarz du i starosty oraz w celu przedło enia Radzie,
jej komisjom oraz organom administracji rz dowej, sprawozda , analiz
i bie cych informacji o realizacji powierzonych zada , w tym sprawozda
z wykonania uchwał Rady i Zarz du,
30) zapewnienie sprawnej obsługi interesantów.
3 Je eli wykonanie okre lonego zadania lub załatwienia sprawy wymaga współdziałania
dwóch lub wi cej wydziałów, naczelnicy tych wydziałów z własnej inicjatywy
uzgadniaj
sposób wykonania zadania lub załatwienia sprawy oraz ustalaj , który z nich sprawuje
funkcje koordynacyjne niezb dne do wykonania zadania lub załatwienia sprawy
(wydział
wiod cy).
4 Wydziałem wiod cym powinien by wydział, którego naczelnik jest uprawniony lub
zobowi zany do ostatecznego załatwienia sprawy.
5 Przepisów ust. 3 nie stosuje si , je eli obowi zek ten bezpo rednio wynika z przepisów
prawa, uchwały zarz du lub wydział wiod cy wyznaczy Starosta lub Sekretarz Powiatu.
Naczelnicy wydziałów zobowi zani s do wzajemnego informowania si o wytycznych,
podj tych rozstrzygni ciach i innych ustaleniach maj cych zwi zek z przedmiotem
sprawy lub je eli ich znajomo jest niezb dna dla zharmonizowania działa Starostwa.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§ 19
Czynno ci kancelaryjne w Starostwie, formy załatwiania spraw w Starostwie, obieg
dokumentów mi dzy wydziałami, wzory piecz ci i zasady posługiwania si nimi oraz
zasady archiwizowania akt okre la "Instrukcja Kancelaryjna dla Organów Powiatu”
ustalona Rozporz dzeniem Prezesa Rady Ministrów.
Obieg korespondencji tajnej okre la odr bna instrukcja.
Zasady obiegu dokumentów finansowo – ksi gowych, gospodarki maj tkiem Starostwa
oraz odpowiedzialno za rzeczowe składniki maj tkowe w u ytkowaniu reguluje
instrukcja obowi zuj ca na mocy odr bnego zarz dzenia Starosty.
Podział rzeczowy akt na poszczególne wydziały okre la Sekretarz Powiatu na podstawie
jednolitego rzeczowego podziału akt w urz dach administracji samorz dowej.
Wydawane zarz dzenia, informacje i zawiadomienia podawane s do wiadomo ci
pracowników na podstawie ich rozdzielnika przygotowywanego przez Sekretarza
Powiatu.
Zasady klasyfikowania akt powstaj cych w działalno ci Starostwa oraz kategorie
archiwalne i okresy ich przechowywania okre la stosowna instrukcja.
Akta powstaj ce w toku działalno ci Starostwa przechowywane s w Archiwum
Zakładowym.
Zasady funkcjonowania Archiwum Zakładowego okre la Starosta w drodze zarz dzenia.
§ 20
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Czynno ci o charakterze przygotowawczym i techniczno - kancelaryjnym s wykonywane na
poszczególnych stanowiskach pracy we własnym zakresie.
§ 21
W celu wła ciwego przekazu informacji oraz zawiadamiania obywateli o zasadach pracy
Starostwa umieszcza si tablice informacyjne i tablice ogłosze :
1.
W budynkach Starostwa znajduj si :
1) tablica ogłosze urz dowych,
2) tablica informacyjna o godzinach pracy Starostwa i dniu przyj interesantów przez
Starost i Wicestarost w sprawach skarg i wniosków,
3) tablica informacyjna o rozmieszczeniu wydziałów w poszczególnych budynkach
Starostwa oraz tabliczki przy drzwiach lokali biurowych wyszczególniaj ce:
nazwisko i imi pracownika, stanowisko słu bowe i skrócony zakres działania,
4) tablice informacyjne dla interesantów okre laj ce tryb, zasady post powania,
niezb dne dokumenty, terminy i opłaty przy załatwianiu wa niejszych spraw przez
poszczególne wydziały.
2.
Przed budynkami Starostwa znajduj si gabloty lub tablice informacyjne, na których
zamieszcza si informacje o godzinach pracy Starostwa oraz najwa niejsze akty
prawne Rady i Zarz du.
§ 22
1. Uchwały Rady i Zarz du, Zarz dzenia Starosty i inne wa ne postanowienia podlegaj ce
ogłoszeniu podaje si do wiadomo ci mieszka ców Powiatu poprzez:
publikacje w Dzienniku Urz dowym Województwa Łódzkiego,
obwieszczenia Starosty,
wywieszanie na tablicach informacyjnych przed i w budynkach Starostwa,
wywieszanie na tablicach ogłosze urz dów gmin wchodz cych w skład
Powiatu,
publikowanie w prasie lokalnej lub w prasie o zasi gu krajowym.
2. Sposób podania aktów prawnych, o których mowa w ust. 1, do wiadomo ci
mieszka ców Powiatu decyduj przepisy prawa lub organ Powiatu wła ciwy do ich
wydania lub Starosta.
3. Akty prawne , o których mowa w ust. 1 zamieszcza si obowi zkowo na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.

IV.

1.

ZASADY POST POWANIA ZE SPRAWAMI WNIESIONYMI
PRZEZ OBYWATELI
§ 23
Ogólne zasady post powania ze sprawami wniesionymi przez obywateli okre laj :
1) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks post powania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 z pó .. zm. ),
2) ustawa z dnia 17 czerwca1966 r - o post powaniu egzekucyjnym w
administracji (tekst jednolity Dz. U. z 1991 Nr 36 poz. 161z pó . zm),
3) rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji
przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5,
poz. 46 ),
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ustawa z dnia 9 wrze nia 2000 r o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86 poz. 960 z
pó . zm. ).
5) rozporz dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r w sprawie
instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074 z pó .
zm.)
Sprawy wniesione przez interesantów do Starostwa s ewidencjonowane w spisach i
rejestrach spraw, prowadzonych w poszczególnych wydziałach zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt.
Inspektor w Biurze Zarz du Powiatu prowadzi "Centralny rejestr skarg i
wniosków" wpływaj cych do:
1) Sekretariatu Starosty oraz
2) poszczególnych wydziałów, oraz
3) zgłoszonych podczas przyj
interesantów przez Starost , Wicestarost i
członków Zarz du.
Skargi i wnioski wpływaj ce bezpo rednio do poszczególnych wydziałów nale y
niezwłocznie przekaza inspektorowi w Biurze Zarz du Powiatu celem ich wpisania
do "Centralnego rejestru skarg i wniosków" .
Odpowied na skarg lub wniosek winna zawiera wyja nienie istotnych okoliczno ci
sprawy, ustosunkowanie si do wszystkich zarzutów podniesionych w skardze lub
propozycji zawartych we wniosku oraz jednoznaczn informacj o podj tych
rozstrzygni ciach.
Rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi nale y do:
1) Starosty lub Wicestarosty je eli skarga dotyczy niewła ciwego działania
Starostwa b d jego komórek organizacyjnych oraz okre lonych pracowników,
2) Rady, je eli skarga dotyczy działa Zarz du oraz Starosty, a tak e kierowników
powiatowych słu b, inspekcji, stra y i innych jednostek organizacyjnych,
z wyj tkiem skarg dotycz cych zada lub działalno ci Zarz du w sprawach
nale cych do zada zleconych z zakresu administracji rz dowej.
Skarg na pracownika powiatowej jednostki organizacyjnej rozpatruje kierownik tej
jednostki.
Odpowied na skargi i wnioski przygotowuje merytorycznie pracownik wła ciwie
rzeczowego wydziału. Propozycja odpowiedzi parafowana przez naczelnika wydziału
powinna by przedstawiona do podpisu osobom upowa nionym.
Nadzór nad rozpatrywaniem skarg i terminowym udzielaniem odpowiedzi na skargi,
sprawuje Sekretarz Powiatu.
4)

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.
9.

1.
2.
3.

1.

§ 24
Indywidualne sprawy obywateli załatwiane s w terminach okre lonych w Kodeksie
Post powania Administracyjnego oraz w przepisach szczególnych.
Pracownicy Starostwa s zobowi zani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania
indywidualnych spraw obywateli kieruj c si przepisami prawa oraz zasadami
współ ycia społecznego.
Odpowiedzialno przed Starost za terminowe i prawidłowe załatwianie spraw
indywidualnych obywateli ponosz naczelnicy wydziałów oraz pracownicy zgodnie z
ustalonymi zakresami obowi zków, uprawnie i odpowiedzialno ci.
§ 25
Pracowników Starostwa
zobowi zuje si
do bezpo redniego, osobistego
przyjmowania i wst pnego rozpatrywania ka dej sprawy z jak zwracaj si do nich
interesanci.
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2.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Do obowi zków pracowników załatwiaj cych indywidualne sprawy obywateli nale y:
1) dbało
o wykonanie zada
publicznych powiatu pabianickiego z
uwzgl dnieniem interesu Pa stwa, interesu Powiatu oraz interesu indywidualnych
obywateli,
2) przestrzeganie prawa,
3) wykonywanie zada Starostwa sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
4) udost pnianie dokumentów znajduj cych si w posiadaniu Starostwa, je eli
prawo tego nie zabrania,
5) udzielanie obywatelom informacji niezb dnych lub przydatnych do załatwienia
interesuj cych ich spraw, przyst pne i wszechstronne wyja nianie tre ci
obowi zuj cych przepisów a tak e uzasadnie podj tych decyzji,
6) zapewnienie interesantom czynnego udziału w ka dym etapie tocz cego si
post powania administracyjnego,
7) zachowanie tajemnicy pa stwowej i słu bowej w zakresie przewidzianym przez
prawo,
8) uprzedzanie interesantów o konsekwencjach gro cych w przypadku zło enia
pracownikowi Starostwa danych , informacji lub o wiadcze niezgodnych ze
stanem faktycznym i prawnym a maj cym wpływ na rozstrzygni cie sprawy,
9) zachowanie uprzejmo ci i yczliwo ci w kontaktach z interesantami i
współpracownikami.
§ 26
Interesanci maj prawo uzyskiwa niezb dne informacje.
Ograniczenie prawa interesanta
do informacji mo e wynika
obowi zuj cych przepisów prawa.

wył cznie z

§ 27
Starosta i Wicestarosta przyjmuj interesantów w indywidualnych sprawach oraz w
sprawach skarg i wniosków w ka dy wtorek w ustalonych godzinach. Je eli wtorek
jest dniem wolnym od pracy, dniem przyj jest najbli szy po nim dzie pracy.
Sekretarz Powiatu, Skarbnik Powiatu i naczelnicy wydziałów przyjmuj interesantów
w indywidualnych sprawach oraz w sprawach skarg i wniosków ka dego dnia, w
ramach swoich mo liwo ci czasowych, a tak e we wtorek w ustalonych godzinach.
Pracownicy poszczególnych wydziałów Starostwa przyjmuj w ci gu całego dnia
pracy Starostwa.
Starosta mo e skróci czas oraz wył czy niektóre dni z przyjmowania interesantów w
poszczególnych wydziałach.
§ 28
Pracownicy obsługuj cy interesantów zobowi zani s do post powania zgodnego z
kodeksem post powania administracyjnego.
Je eli sprawa wymaga wspólnego załatwienia przez kilka wydziałów, pracownik
przyjmuj cy spraw powinien:
1) osobi cie skierowa j do wszystkich wła ciwych komórek,
2) ustali pracownika wiod cego odpowiedzialnego za zebranie niezb dnych
materiałów,
3) ustali pracownika odpowiedzialnego za kontakt z interesantem oraz
przygotowanie ostatecznej odpowiedzi,
4) poinformowa o tym osob zgłaszaj c spraw oraz wszystkich uczestników
post powania.
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3.

5.

W przypadku zgłoszenia si interesanta do niewła ciwego pod wzgl dem rzeczowym
lub miejscowym wydziału, pracownik przyjmuj cy interesanta powinien po ustaleniu
rodzaju sprawy:
1) skontaktowa si osobi cie z wła ciw dla danej sprawy komórk organizacyjn
Starostwa, ustali tryb załatwienia sprawy oraz nazwisko pracownika, który
b dzie zajmował si spraw ,
2) poinformowa interesanta o:
- dalszym toku załatwienia sprawy oraz o tym kto b dzie prowadził dan
spraw ,
- o mo liwo ci zło enia w ka dej komórce organizacyjnej Starostwa
dokumentów dotycz cych sprawy (przekazanie ich do wła ciwej komórki
organizacyjnej nast puje w drodze korespondencji wewn trznej), lub
3) pokierowa interesanta do wła ciwej dla danej sprawy komórki organizacyjnej.
W przypadku, gdy sprawa z któr zgłasza si interesant dotyczy kompetencji innego
urz du czy innej instytucji, pracownik przyjmuj cy t osob w Starostwie powinien
przekaza jej dokładn informacj i adres urz du lub instytucji do której wła ciwo ci
nale y załatwienie sprawy.

V. ZASADY KONTROLI I AUDYTU WEWN TRZNEGO
1.
2.
3.
4.

1.

2.

§ 29
Kontrola wewn trzna jest narz dziem zarz dzania wykorzystywanym do uzyskania
racjonalnej pewno ci, e cele zarz dzania zostały osi gni te.
System kontroli wewn trznej w Starostwie obejmuje:
1) kontrol instytucjonaln ,
2) kontrol funkcjonaln .
Cz ci systemu kontroli wewn trznej jest kontrola finansowa (system kontroli
finansowej), która dotyczy procesów zwi zanych z gromadzeniem
i rozdysponowaniem rodków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem.
Kontrola finansowa obejmuje:
1) zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzanie wst pnej
oceny
celowo ci zaci gania zobowi za finansowych i dokonywania wydatków,
2) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania
i gromadzenia rodków publicznych, zaci gania zobowi za finansowych i
dokonywania wydatków ze rodków publicznych, udzielania zamówie
publicznych oraz zwrotu rodków publicznych,
3) prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur kontroli.
§ 30
Kontrola wewn trzna funkcjonalna sprawowana jest z urz du w ramach obowi zku
nadzoru przez pracowników na stanowiskach kierowniczych (kontrola funkcjonalna
- pionowa), a tak e sprawowana przez pracowników na stanowiskach
niekierowniczych w komórkach organizacyjnych odpowiedzialnych za realizacj
danych operacji, je eli zostali zobowi zani do wykonania okre lonych czynno ci w
zakresie powierzonych im obowi zków (kontrola funkcjonalna - pozioma).
Zakres zada kontrolnych pracowników na stanowiskach kierowniczych
oraz pozostałych pracowników okre laj ich zakresy obowi zków, uprawnie
i odpowiedzialno ci.
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§ 31
Kontrola wewn trzna funkcjonalna ( wst pna) obejmuje badanie zamierzonych dyspozycji i
czynno ci przed ich dokonaniem oraz projektów umów, porozumie i innych dokumentów
powoduj cych powstawanie zobowi za ,
§ 32
Kontrola wewn trzna funkcjonalna mo e by przeprowadzona w sposób nast puj cy:
1)
kontrola formalna - tj. badanie prawidłowo ci dokumentów, w zakresie zgodno ci z
obowi zuj cymi przepisami okre laj cymi zarówno sposób sporz dzenia,
akceptowania, kontroli i konfrontacji dokumentów,
2)
kontrola rachunkowa - tj. badanie prawidłowo ci działa arytmetycznych zawartych
w dokumentach,
3)
kontrola merytoryczna - tj. badanie rzetelno ci, gospodarno ci oraz zasadno ci
wszelkich operacji gospodarczych z tre ci badanych dokumentów z obowi zuj cymi
przepisami.
1.

2.
3.
4.

1.

2.

§ 33
W razie ujawnienia nieprawidłowo ci w toku wykonywania funkcjonalnej kontroli
wst pnej kontroluj cy:
1) zwraca bezzwłocznie nieprawidłowo sporz dzone dokumenty z wnioskiem o
dokonanie zmian lub uzupełnie ,
2) odmawia podpisu dokumentów nierzetelnie sporz dzonych, nieprawidłowych lub
dotycz cych operacji sprzecznych z przepisami prawa,
W razie ujawnienia nieprawidłowo ci w toku wykonywania funkcjonalnej kontroli
wst pnej kontroluj cy sporz dza protokół lub inny dokument /notatk słu bow / i
zaleca usuni cie stwierdzonych nieprawidłowo ci..
W razie ujawnienia nadu ycia kontroluj cy obowi zany jest niezwłocznie zawiadomi
o tym Starost oraz zabezpieczy dokumenty i przedmioty stanowi ce dowód
nadu ycia.
Do osobistej decyzji Starosty nale y wykorzystanie ustale funkcjonalnej kontroli
wst pnej.
§ 34
Kontrola wewn trzna instytucjonalna sprawowana jest przez stanowisko pracy
powołane wył cznie do wykonywania zada kontrolnych oraz komórki organizacyjne
lub stanowiska pracy, które poza własnymi zadaniami przypisano wykonywanie
funkcji kontrolnych w okre lonych dziedzinach i zakresie.
Ogniwami wykonuj cymi funkcj wewn trznej kontroli instytucjonalnej, s :
1) Sekretarz Powiatu w zakresie okre lonym w § 9 niniejszego regulaminu,
2) Skarbnik Powiatu w zakresie kontroli finansowo - ksi gowej,
3) Inspektor BHP w zakresie kontroli spraw bezpiecze stwa i higieny pracy,
4) Komisja Inwentaryzacyjna za inwentaryzowanie składników maj tkowych,
5) Inspektor kontroli wewn trznej w zakresie okre lonym przez Zarz d,
6) Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie przestrzegania
tajemnicy
pa stwowej i słu bowej.
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3.

Starosta w drodze zarz dzenia okre la regulamin funkcjonowania instytucjonalnej
kontroli wewn trznej oraz ustala procedury wewn trznej kontroli funkcjonalnej.

§ 35
Kontrola wewn trzna instytucjonalna obejmuje czynno ci polegaj ce na:
1)
ustaleniu stanu faktycznego,
2)
badaniu zgodno ci kontrolowanego post powania pracowników z obowi zuj cymi
uregulowaniami ich działalno ci,
3)
ustaleniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowo ci jak równie osób za nie
odpowiedzialnych,
4)
wskazaniu sposobu i rodków umo liwiaj cych likwidacj nieprawidłowo ci oraz
stosowanie lub wnioskowanie sankcji w stosunku do pracowników odpowiedzialnych
za ich wyst powanie.
§ 36
Do obowi zków kontroluj cego w ramach przeprowadzanej kontroli wewn trznej
instytucjonalnej nale y:
1)
rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
2)
w razie stwierdzenia nieprawidłowo ci, uchybie ustalenie ich przyczyn i skutków,
3)
ustalenie osób odpowiedzialnych za stwierdzone uchybienia.
4)
sporz dzenie protokółu z przeprowadzonej kontroli.
§ 37
1. Audytem wewn trznym jest ogół działa , przez które Zarz d uzyskuje obiektywn i
niezale n ocen funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod
wzgl dem legalno ci, gospodarno ci, celowo ci, rzetelno ci, a tak e przejrzysto ci i
jawno ci.
2. Audyt wewn trzny obejmuje w szczególno ci:
1) badanie dowodów ksi gowych oraz zapisów w ksi gach rachunkowych (audyt
finansowy),
2) ocen systemu gromadzenia rodków publicznych i dysponowania nimi oraz
gospodarowania mieniem (audyt systemu),
3) ocen efektywno ci i gospodarno ci zarz dzania finansowego (audyt działalno ci).
3. Celami audytu wewn trznego s :
1) identyfikacja i analiza ryzyka zwi zanego z działalno ci jednostki, a w szczególno ci
ocena systemu kontroli wewn trznej,
2) wyra anie opinii na temat skuteczno ci mechanizmów kontrolnych w badanym
systemie,
3) dostarczenie Zarz dowi, w oparciu o ocen systemu kontroli wewn trznej,
racjonalnego zapewnienia, e jednostka działa prawidłowo,
4) składanie sprawozda z poczynionych ustale , oraz tam gdzie jest to wła ciwe,
przedstawianie uwag i wniosków dotycz cych poprawy skuteczno ci działania
jednostki w danym obszarze.
§ 38
1. Audyt wewn trzny przeprowadza audytor wewn trzny zatrudniony w Starostwie.
2. Audytor wewn trzny opracowuje procedury, zawieraj ce zwi zły opis stosowanej
metodyki audytu wewn trznego.
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3. Zasady organizacji, szczegółowe cele, zakres i procedury audytu wewn trznego okre la
audytor wewn trzny w formie pisemnej, zgodnie ze „Standardami audytu wewn trznego
w jednostkach sektora finansów publicznych” ustalonymi przez Ministra Finansów, które
nast pnie uzgadnia z Zarz dem.
§ 39
Obowi zkiem audytora wewn trznego jest rzetelne, obiektywne i niezale ne:
1) ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania gospodarki finansowej,
2) okre lenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybie ,
3) przedstawienie uwag i wniosków w sprawie usuni cia uchybie oraz usprawnienia
audytowanej działalno ci.
§ 40
Audytor wewn trzny, przeprowadzaj c audyt wewn trzny :
1) bada wiarygodno sprawozda finansowych Starostwa oraz powiatowych jednostek
organizacyjnych oraz sprawozdania w wykonania bud etu (planu finansowego),
2) dokonuje oceny adekwatno ci, efektywno ci i skuteczno ci systemów kontroli, w tym
przestrzegania procedur kontroli zarz dzania ryzykiem i kierowania jednostk ,
3) dokonuje oceny przestrzegania zasady celowo ci i oszcz dno ci w dokonywaniu
wydatków, uzyskiwania mo liwie najlepszych efektów w ramach posiadanych rodków
oraz przestrzegania terminów realizacji zada i zaci gni tych zobowi za .

VI. ZASADY STANOWIENIA AKTÓW PRAWNYCH
1.

2.

3.

§ 41
Zarz d - na podstawie upowa nie ustawowych - podejmuje:
1) uchwały,
2) zarz dzenia - b d ce przepisami porz dkowymi w sprawach nie cierpi cych
zwłoki ze wzgl du na ochron ycia i zdrowia ludzi oraz zapewnienia porz dku,
spokoju i bezpiecze stwa publicznego - podlegaj ce zatwierdzeniu na najbli szej
sesji Rady,
3) obwieszczenia - wykonawcze w odniesieniu do uchwał Rady, w celu wykonania
zada w nich okre lonych,
4) decyzje i postanowienia - w rozumieniu przepisów kodeksu post powania
administracyjnego,
5) decyzje - wynikaj ce z realizacji zada okre lonych przepisami prawa.
Starosta wydaje:
1) zarz dzenia - wydawane na podstawie delegacji zawartych w aktach prawnych i
niniejszym regulaminie,
2) obwieszczenia - wykonawcze w odniesieniu do uchwał Rady, w celu zapewnienia
wykonania zada w nich okre lonych,
3) postanowienia - porz dkuj ce wewn trzne sprawy organizacyjne Starostwa,
4) pisma okólne - o charakterze instrukcyjnym, reguluj ce tok pracy,
5) decyzje i postanowienia - w rozumieniu przepisów kodeksu post powania
administracyjnego,
6) decyzje - wynikaj ce z realizacji zada okre lonych przepisami prawa.
Uchwały i zarz dzenia powinny zawiera :
1) oznaczenie/ np. "Uchwała Zarz du Powiatu Pabianickiego"/ i numer kolejny w
danym roku kalendarzowym,
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dat podj cia: dzie , miesi c/ słownie/, rok,
okre lenie zakresu przedmiotowego podlegaj cego regulacji prawnej,
wskazanie podstawy prawnej - podstaw prawn stanowi mog przepisy,
które zawieraj wyra ne upowa nienia do wydania takiego aktu,
5) tre regulowanych zagadnie uj tych w paragrafy, ust py, punkty i litery,
6) wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizacj i termin realizacji,
7) przepisy ko cowe obejmuj ce dat wej cia w ycie aktu prawnego
z ewentualnym wskazaniem daty mocy obowi zywania/ oraz wskazanie
przepisów
lub aktów ulegaj cych uchyleniu oraz klauzul o ogłoszeniu gdy przewiduj to
przepisy.
W akcie prawnym dla oznaczenia jednakowych poj nale y u ywa tych samych
okre le , identycznych z przyj tymi w obowi zuj cym ustawodawstwie.
2)
3)
4)

4.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

§ 42
Projekty aktów prawnych na posiedzenia Zarz du przygotowuj wła ciwe pod
wzgl dem merytorycznym wydziały i powiatowe jednostki organizacyjne.
Projekty parafowane przez naczelnika wydziału lub kierownika powiatowej jednostki
organizacyjnej przekazuje si obligatoryjnie do radcy prawnego celem zaopiniowania
pod wzgl dem prawnym. W przypadku stwierdzenia uchybie formalno-prawnych,
radca prawny zwraca dokumenty projektodawcy w celu usuni cia wad.
Poprawione projekty podlegaj ponownemu opiniowaniu.
Prawidłowo sporz dzone projekty aktów prawnych - zaopiniowane przez radc
prawnego – wymagaj odpowiednio uzgodnienia ze: Starost , Wicestarost , członkiem
Zarz du, Sekretarzem Powiatu, Skarbnikiem Powiatu – stosownie do zakresu
nadzorowanych wydziałów i powiatowych jednostek organizacyjnych.
Projekty aktów prawnych, po dokonaniu stosownych uzgodnie , o których mowa w ust.
2 i 3, naczelnik wydziału lub kierownik powiatowej jednostki organizacyjnej przekazuje
Sekretarzowi Powiatu .
Projekty aktów prawnych, po dokonaniu stosownych uzgodnie , o których mowa w ust.
2 i 3 upowa niony pracownik wydziału lub powiatowej jednostki organizacyjnej
zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Akty prawne - po ich podpisaniu - podlegaj ewidencji w rejestrach prowadzonych
przez Biurze Zarz du Powiatu.
Akty prawne – po ich podpisaniu – upowa niony pracownik wydziału lub powiatowej
jednostki organizacyjnej zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji
Publicznej.

VII. ZASADY PODPISYWANIA PISM
1.
2.

3.

§ 43
Uchwały Zarz du podpisuj wszyscy jego członkowie obecni na posiedzeniu.
Umowy oraz inne dokumenty, zawieraj ce o wiadczenia woli w imieniu powiatu - w
zakresie zarz du mieniem - podpisuj :
1) dwaj członkowie Zarz du,
2) jeden członek Zarz du i osoba upowa niona przez Zarz d,
Uchwały Zarz du b d ce decyzjami w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej podpisuje Przewodnicz cy Zarz du, w tek cie uchwały
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4.
5.

1.

2.

1.
2.

wymienia si wszystkich obecnych członków Zarz du,
Umowy oraz inne dokumenty okre lone w ust. 2, które mog spowodowa powstanie
zobowi za pieni nych, wymagaj kontrasygnaty Skarbnika Powiatu lub osoby przez
niego upowa nionej.
Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych podpisuje Starosta lub
Wicestarosta lub upowa niony przez Starost członek Zarz du a parafuje naczelnik
merytorycznego wydziału przygotowuj cego odpowied .
§ 44
Do podpisu Starosty zastrzega si pisma i dokumenty:
1) kierowane do naczelnych organów władzy pa stwowej oraz naczelnych i
centralnych organów administracji,
2) kierowane do wojewodów, wicewojewodów, dyrektorów i kierowników
jednostek administracji specjalnej,
3) kierowane
do
Przewodnicz cego
Rady
Powiatu
Pabianickiego,
przewodnicz cych rad i zarz dów jednostek samorz dowych,
4) kierowane do Najwy szej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Pa stwowej Inspekcji Pracy, Izby Skarbowej i innych instytucji kontroli
pa stwowej - w zwi zku z prowadzonymi przez nie post powaniami dotycz cymi
Powiatu,
5) zwi zane ze współprac z zagranicznymi miastami i instytucjami,
6) wnioskuj ce o nadanie odznacze pa stwowych i regionalnych.
Ponadto Starosta podpisuje:
1) pisma i dokumenty w sprawach zwi zanych ze stosunkiem pracy pracowników
Starostwa
oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych,
kierowników powiatowych słu b, inspekcji i stra y,
2) pisma okoliczno ciowe, listy gratulacyjne,
3) upowa nienia do przeprowadzenia kontroli,
4) odpowiedzi na skargi i wnioski,
5) decyzje i postanowienia w rozumieniu kodeksu post powania administracyjnego.
§ 45
Wicestarosta i członkowie Zarz du podpisuje wszystkie pisma i dokumenty w
sprawach bezpo rednio nadzorowanych i koordynowanych z wyj tkiem zastrze onych
do podpisu Starosty.
Wicestarosta w ramach udzielonych mu upowa nie
podpisuje z upowa nienia
Starosty, w wypadku jego nieobecno ci pisma i dokumenty, o których mowa w §.44.

§ 46
Skarbnik Powiatu i Sekretarz Powiatu podpisuj pisma dotycz ce spraw powierzonych przez
Starost oraz w sprawach przez nich nadzorowanych .
1.
2.

§ 47
Naczelnicy wydziałów podpisuj wył cznie pisma kierowane do innych wydziałów
Starostwa w sprawach nale cych do wła ciwo ci rzeczowej wydziału.
W ramach przekazywania korespondencji mi dzy wydziałami, form podstawow
jest forma elektroniczna przekazywania pism.
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1.

2.
3.
1.

2.

§ 48
Dokumenty przedkładane do podpisu Staro cie lub Wicestaro cie musz
by
parafowane na jednej kopii przez osob sporz dzaj c , naczelnika wydziału oraz - w
uzasadnionych przypadkach, przez radc prawnego, jako nie budz ce zastrze e pod
wzgl dem prawnym.
Zasady podpisywania dokumentów finansowo - ksi gowych okre la "Instrukcja
Obiegu Dokumentów Finansowo - Ksi gowych".
Instrukcj , o której mowa w ust.2 ustala Starosta w drodze zarz dzenia.
§ 49
Starosta mo e upowa ni naczelników wydziałów i pracowników zatrudnionych na
stanowiskach samodzielnych do podpisywania decyzji i postanowie
w rozumieniu Kodeksu post powania administracyjnego, b d innej korespondencji
wychodz cej na zewn trz.
Osoby wymienione w ust. 1 w ramach udzielonego upowa nienia do wydawania
decyzji administracyjnych, podpisuj cał korespondencj dotycz c prowadzonego
post powania.

VIII. TYGODNIOWY ROZKŁAD CZASU PRACY STAROSTWA
§ 50
Ustala si nast puj cy tygodniowy rozkład czasu pracy Starostwa:
1) poniedziałek, roda, czwartek i pi tek - od godz. 8.00 do godz. 16.00
2) wtorek - od godz. 8.00 do godz. 17.00 przy zachowaniu 8 godzinnego dnia pracy
poszczególnych pracowników.
§ 51
Starosta i Wicestarosta przyjmuj interesantów w ka dy wtorek w godz. 10.00 - 12.00
i w godz. 14.00 - 16.00.
§ 52
Pozostałe obowi zki Starostwa jako zakładu pracy oraz obowi zki pracowników Starostwa
zwi zane z procesem pracy okre la „Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego
w Pabianicach” ustalony zarz dzeniem Starosty w trybie przewidzianym w stosownych
przepisach.

IX. ZADANIA WYDZIAŁÓW I KOMÓREK RÓWNORZ DNYCH
§ 53
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Do Wydziału Architektury i Budownictwa nale y w szczególno ci:
1. Z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane: - sprawowanie obowi zków
organu administracji architektoniczno-budowlanej:
a) nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego,
a w szczególno ci:
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- zgodno ci zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego oraz wymaganiami ochrony rodowiska,
- warunków bezpiecze stwa ludzi i mienia w rozwi zaniach przyj tych
w projektach budowlanych,
- zgodno ci rozwi za architektoniczno -budowlanych z przepisami technicznobudowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
- wła ciwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
- wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach okre lonych ustaw ,
b) wykonywanie innych czynno ci kontrolnych w tym kontrola posiadanych
uprawnie przez osoby wykonuj ce samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie,
c) prawo do dania od uczestników procesu budowlanego, wła ciciela lub zarz dcy
obiektu budowlanego, a tak e dostawcy wyrobów budowlanych, informacji
i udost pniania dokumentów:
- zwi zanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do
u ytkowania, utrzymaniem i u ytkowaniem obiektu budowlanego,
- wiadcz cych o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu i stosowania
w budownictwie.
d) nakładanie obowi zku dostarczenia w okre lonym terminie odpowiednich ocen
technicznych, ekspertyz, wymaganych opinii, uzgodnie , pozwole i sprawdze
na osoby, o których mowa w pkt. c/, na koszt tych osób,
e) nakładanie obowi zku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
zapewnienie nadzoru autorskiego,
f) nakładanie obowi zku usuni cia nieprawidłowo ci w projekcie budowlanym,
g) zatwierdzanie projektów budowlanych,
h) wydawanie pozwole na budow , rozbiórk , wykonanie robót
budowlanych obiektów budowlanych,
i) przeniesienia pozwolenia na budow na rzecz innej osoby,
j) wydawanie pozwole na zmian sposobu u ytkowania obiektu budowlanego
lub jego cz ci,
k) przyjmowanie zgłosze o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych
nie obj tych obowi zkiem uzyskania pozwolenia na budow , przyjmowanie
zgłosze o rozbiórce,
l) zgłaszanie pisemnego sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót
budowlanych, o których mowa w pkt. j/ i nakładanie obowi zku uzyskania w tych
sprawach pozwolenia na budow ,
ł) uprawnienie do nakładania obowi zku geodezyjnego wyznaczania w terenie
i po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji obiektu obj tego zgłoszeniem
m) zmiana pozwolenia na budow na podstawie projektu zamiennego,
n) uchylenie pozwolenia na budow w przypadku stwierdzenia prowadzenia
budowy z istotnymi odst pstwami od wydanego pozwolenia na budow
o) udzielanie zgody na odst pstwo od przepisów techniczno-budowlanych
po upowa nieniu otrzymanym od wła ciwego Ministra,
p) przygotowanie i wydawanie dzienników budowy,
r) stwierdzanie wyga ni cie decyzji pozwolenia na budow ,
s/ prowadzenie rejestrów wniosków i wydanych decyzji pozwole na budow
obiektów budowlanych oraz innych rejestrów dotycz cych prowadzonych spraw,
t) obowi zek przygotowywania i terminowego przesyłania sprawozda dla GUS
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i resortowych dotycz cych tzw. „ruchu budowlanego”,
u) rozstrzyganie o konieczno ci wej cia do s siedniego budynku, lokalu lub
na nieruchomo gdy jest to niezb dne do prowadzenia robót budowlanych,
w) obowi zek archiwizowania zatwierdzonych projektów budowlanych i innych
dokumentów obj tych pozwoleniem na budow ,
z) obowi zek przesyłania decyzji o pozwoleniu na budow organowi, który wydał
decyzj o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz organowi nadzoru
budowlanego,
z1) współdziałanie z powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego w sprawach
przewidzianych w ustawie,
z2) wykonywanie czynno ci nadzorczych i kontrolnych w sprawach przewidzianych
w ustawie.
2. Z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym:
a) prowadzenie w granicach swojej wła ciwo ci rzeczowej, analiz i studiów z zakresu
zagospodarowania przestrzennego, odnosz ce si do obszaru Powiatu i zagadnie
jego rozwoju,
b) przygotowywanie dla Zarz du Powiatu opinii do projektu zagospodarowania
województwa,
c) wnioskowanie do Zarz du Powiatu o powołanie przez Rad Powiatu komisji
urbanistyczno-architektonicznych jako organów doradczych w sprawach
zagospodarowania przestrzennego,
d) prawo do otrzymania kopii miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
uchwalanych przez gminy wchodz ce w skład Powiatu,
e) prawo do otrzymywania zawiadomie od gmin o przyst pieniu do sporz dzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
f) prowadzenie w granicach swojej wła ciwo ci rzeczowej, analiz i studiów z zakresu
zagospodarowania przestrzennego, odnosz ce si do obszaru Powiatu i zagadnie
jego rozwoju.
3. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:
a) wydawanie pozwole na budow składowisk odpadów, po uzgodnieniu
z wojewod i pa stwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym. Okre lanie
w tych pozwoleniach wymaga zapewniaj cych ochron ycia i zdrowia
ludzi, ochron rodowiska, ochron uzasadnionych interesów osób trzecich oraz
sposobu i terminu rekultywacji terenu składowiska odpadów,
b) odmawianie wydania decyzji o pozwoleniu na budow składowiska odpadów,
je eli istnieje mo liwo wykorzystania lub unieszkodliwiania odpadów bez
budowy składowiska,
c) uzale nianie wydania decyzji o pozwoleniu na budow składowiska odpadów
od przedstawienia przez inwestora ekspertyzy co do mo liwo ci wykorzystywania
odpadów lub innego ni składowanie ich unieszkodliwiania,
4. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony rodowiska :
a) prowadzenie post powania w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko
planowanych przedsi wzi
poprzez:
- podanie do publicznej wiadomo ci informacji o planowanym przedsi wzi ciu
i mo liwo ci składania uwag i wniosków,
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-

rozpatrywanie wniosku inwestora , uzgadnianie oraz przyjmowanie uwag
i wniosków społecze stwa,
- wyst powanie o uzgodnienie projektu , przyjmowanie uzgodnionego przez
inwestora z inspektorem sanitarnym lub wojewod projektu budowlanego,
- nakazywanie sporz dzenie raportu o oddziaływaniu na rodowisko i okre lenie
jego zakresu lub stwierdzenie braku potrzeby sporz dzenia raportu,
- mo liwo przeprowadzenia rozprawy otwartej dla społecze stwa,
- podanie do publicznej wiadomo ci informacje o wydanej decyzji,
- administracyjnych o pozwoleniu na budow lub rozbiórk obiektu
budowlanego oraz na zmian sposobu u ytkowania obiektu budowlanego lub
jego cz ci.
b) udost pnienie danych zawartych w publicznie dost pnym rejestrze o zło onych
wnioskach i wydanych decyzjach administracyjnych,
c)
wydawanie decyzji jak w pkt. b/ dla przedsi wzi
mog cych znacz co
oddziaływa
na rodowisko, dla których sporz dzenie raportu o oddziaływaniu na rodowisko
mo e by wymagane,
d) wydawanie decyzji jak w pkt. b/ dla przedsi wzi , dla których sporz dzenie raportu
o oddziaływaniu na rodowisko jest obligatoryjne.
5. Z ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własno ci lokali:
a) stwierdzanie w formie za wiadczenia o spełnieniu wymaga przez lokal
potwierdzaj cych jego samodzielno .
6. Z ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku
akcyzowym:
a) potwierdzanie w formie za wiadczenia, e roboty budowlane obj te pozwoleniem
na budow dotycz infrastruktury towarzysz cej budownictwu mieszkaniowemu.
7. Z Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków
mieszkaniowych:
a) potwierdzanie w formie za wiadczenia powierzchni u ytkowej, w tym ł cznie
powierzchni pokoi i kuchni, oraz wyposa enia technicznego domu.
8. Z Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie
informacji podatkowej:
a) obowi zek przekazywania organom wła ciwym w sprawie podatku od
nieruchomo ci informacji o wydanych decyzjach i otrzymanych zawiadomieniach
o pozwoleniu na budow , pozwolenia na zmian sposobu u ytkowania obiektu
budowlanego lub jego cz ci, rozbiórce obiektu budowlanego.
§ 54
WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW
Do zada Wydziału Dróg i Mostów nale y w szczególno ci:
1. Z ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych:
a) przygotowywanie projektów uchwał Zarz du o zaliczeniu do kategorii dróg
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powiatowych wydawanych w porozumieniu z marszałkiem województwa, po
zasi gni ciu opinii zarz dów gmin oraz zarz dów s siednich powiatów,
b) przygotowywanie dla Zarz du projektu opinii w sprawie przebiegu dróg gminnych,
c) przygotowywanie dla Zarz du projektu opinii w sprawie przebiegu dróg
wojewódzkich,
d) opracowywanie planów rozwoju powiatowej sieci drogowej,
e) koordynacja robót w pasie drogowym,
f) wydawanie zezwole na zaj cie pasa drogowego na drogach powiatowych, na
zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach powiatowych pojazdów z ładunkiem
lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczaj cych wielko ci
okre lone w odr bnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieni nych,
g) prowadzenie ewidencji dróg powiatowych i powiatowych drogowych obiektów
mostowych,
h) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu powiatowych dróg i obiektów mostowych,
i) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczaj cych,
j) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobra eniom rodowiska mog cym powsta lub
powstaj cych w nast pstwie budowy lub utrzymania dróg,
k) wprowadzanie ogranicze b d zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych
dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy wyst puje bezpo rednie zagro enie
bezpiecze stwa osób lub mienia,
l) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
m) sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz piel gnacja zieleni
w pasie drogowym dróg powiatowych,
n) realizacja zada w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony
skrzy owa dróg powiatowych z drogami gminnymi,
o) finansowanie zada z zakresu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony
dróg powiatowych,
p) wydawanie zezwole na czasowe zaj cie pasa drogowego,
r) naliczanie opłat za czasowe zaj cie pasa drogowego.
2. Z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym:
a) zarz dzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych, współdziałanie
w tym zakresie z Policj , Stra Miejsk oraz gminami w szczególno ci w sprawach:
- opracowywania, rozpatrywania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu,
- przekazywania zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji,
- nadzór nad zgodno ci organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem,
- nadzór i analiza istniej cej organizacji ruchu w zakresie bezpiecze stwa
ruchu i jego efektywno ci.
b) wydawanie zezwole na organizowanie imprez na drogach powiatowych po
uzyskaniu wymaganych opinii,
c) prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu lub jej zmian,
d) wyznaczenie parkingu strze onego do umieszczania na nim pojazdów usuwanych
z drogi w przypadkach okre lonych w ustawie,
e) wyznaczenie jednostki do usuwania z drogi pojazdów w przypadkach okre lonych
w ustawie.
§ 55
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WYDZIAŁ FINANSOWY
Do zada Wydziału Finansowego nale y w szczególno ci:
1. Koordynacja prac zwi zanych z planowaniem bud etu Powiatu i przygotowaniem
projektu bud etu Powiatu.
2. Nadzorowanie prac zwi zanych z opracowaniem i zatwierdzaniem planów finansowych
powiatowych jednostek organizacyjnych, słu b, inspekcji i stra y.
3. Przygotowanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Powiatu oraz bie ca
analiza ich wykonania w zakresie zgodno ci z harmonogramem.
4. Przygotowywanie projektów uchwał dotycz cych zmian bud etu Powiatu.
5. Zawiadamianie jednostek organizacyjnych Powiatu oraz wydziałów Starostwa o
zmianach w bud ecie wynikaj cych z podj tych Uchwał Rady i Zarz du Powiatu.
6. Prowadzenie ewidencji zmian w bud ecie Powiatu w układzie klasyfikacji bud etowej
7. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem bud etu Powiatu.
8. Obsługa ksi gowa oraz bie ca analiza rachunków Powiatu.
9. Ewidencjonowanie i kontrola rachunkowa dochodów przekazywanych na konto Powiatu
oraz wydatków dokonywanych z bud etu Powiatu.
10. Zbieranie i analizowanie zapotrzebowa na rodki, przesyłane przez jednostki
organizacyjne Powiatu oraz przez Wydziały Starostwa.
11. Prowadzenie rachunkowo ci bud etu Powiatu.
12. Prowadzenie rachunkowo ci Starostwa Powiatowego, w tym wykonywanie zada z
zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami realizowanych
przez Powiat.
13. Sporz dzanie sprawozdawczo ci w zakresie zada własnych i zleconych.
14. Przyjmowanie kontrola i analiza okresowych sprawozda od jednostek realizuj cych
bud et.
15. Opracowanie zbiorczej sprawozdawczo ci zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz
sporz dzanie informacji o przebiegu wykonania bud etu Powiatu.
16. Windykacja nale no ci bud etowych.
17. Rozliczenie dotacji celowych zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
18. Obsługa kasowa Starostwa w tym wypłata wynagrodze i wiadcze dla pracowników.
19. Przygotowanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.
20. Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi.
21. Opracowywanie projektów przepisów wewn trznych dotycz cych prowadzenia
rachunkowo ci.
22. Przygotowanie post powania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie
bankowej obsługi bud etu Powiatu Pabianickiego.
§ 56
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMO CIAMI
Do zada Wydziału Gospodarki Nieruchomo ciami nale y w szczególno ci, wykonywanie
zada z zakresu administracji rz dowej opisanych w pkt. 1-12 oraz zada własnych Powiatu
opisanych w pkt.13 - 14.
1. Z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami: –
gospodarowanie nieruchomo ciami stanowi cymi własno Skarbu Pa stwa w sposób
zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki :
a) gospodarowanie zasobem nieruchomo ci Skarbu Pa stwa,
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b) załatwianie spraw zwi zanych z przekazywaniem nieruchomo ci na cele szczególne,
c) oddawanie w trwały zarz d okr gowym dyrekcjom dróg publicznych nieruchomo ci
stanowi cych własno Skarbu Pa stwa, zaj tych pod drogi krajowe,
d) opiniowanie podziału nieruchomo ci w przypadkach, gdy organy gminy dokonuj
z urz du podziałów nieruchomo ci stanowi cych własno Skarbu Pa stwa,
e) prowadzenie spraw zwi zanych z wywłaszczeniem nieruchomo ci ( w tym tzw.
„ czasowe zaj cia ” ),
f) prowadzenie spraw zwi zanych ze zwrotami nieruchomo ci,
g) prowadzenie spraw zwi zanych z tzw. „ mieniem zabu a skim ”,
h) wyra anie zgody, b d odmowa wyra enia zgody, na zrzeczenie si prawa własno ci
lub prawa u ytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Pa stwa,
i) składanie w uzasadnionych przypadkach wniosków do Komisji Odpowiedzialno ci
Zawodowej przeciwko rzeczoznawcom maj tkowym, po rednikom i zarz dcom
nieruchomo ci,
j) aktualizowanie opłat z tytułu u ytkowania wieczystego i trwałego zarz du,
k) w przypadku nieruchomo ci wpisanej do rejestru zabytków, w decyzji o ustanowieniu
trwałego zarz du nakładanie, w ramach potrzeby, na jednostk organizacyjn
obowi zku odbudowy lub remontu poło onych na tej nieruchomo ci zabytkowych
obiektów budowlanych, w terminie okre lonym w decyzji.
2. Z ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach działkowych:
a) przekazywanie w nieodpłatne u ytkowanie lub u ytkowanie wieczyste Polskiemu
Zwi zkowi Działkowców gruntów stanowi cych własno Skarbu Pa stwa
przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod
pracownicze ogrody działkowe.
3. Z ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych :
a) ustalanie, które nieruchomo ci stanowi wspólnot gruntow b d mienie
gromadzkie,
b) ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz
wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielko ci przysługuj cym
im udziałów we wspólnocie.
4.

Z ustawy z dnia 19 pa dziernika 1991r. o gospodarowaniu nieruchomo ciami
rolnymi Skarbu Pa stwa:
a) nieodpłatne przekazywanie na wniosek Agencji Nieruchomo ci Rolnych w drodze
decyzji, Lasom Pa stwowym wydzielonych geodezyjnie gruntów wchodz cych
w skład Zasobu, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania.

5. Z ustawy z dnia 4 wrze nia 1997 r. o przekształceniu prawa u ytkowania
wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci :
a) wydawanie decyzji o przekształcaniu prawa u ytkowania wieczystego w prawo
własno ci w stosunku do nieruchomo ci stanowi cych własno Skarbu Pa stwa
i własno Powiatu,
b) odmowa wydania decyzji o przekształceniu prawa u ytkowania wieczystego
w prawo własno ci w stosunku do nieruchomo ci stanowi cych własno
Skarbu Pa stwa i własno Powiatu,
c) okre lanie, w drodze decyzji, wysoko ci rat rocznych w stosunku do nieruchomo ci
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stanowi cych własno Skarbu Pa stwa i własno Powiatu,
d) stwierdzanie, w drodze decyzji, uprawnie do nieodpłatnego przekształcenia prawa
u ytkowania wieczystego w prawo własno ci w odniesieniu do nieruchomo ci
stanowi cych własno Skarbu Pa stwa i własno Powiatu.
6. Z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej :
a) przekazywanie organom wojskowym, na ich wniosek, w trwały zarz d gruntów
stanowi cych własno Skarbu Pa stwa bez pierwszej opłaty rocznej,
b) przejmowanie nieruchomo ci lub ich cz ci pozostaj cych w trwałym zarz dzie
organów wojskowych i uznanych przez te organy za zb dne na cele obronno ci
i bezpiecze stwa pa stwa, je eli wskazane zostan przez jedn ze stron mo liwo ci
niezwłocznego zagospodarowania nieruchomo ci lub jej cz ci,
c) uzgadnianie wprowadzania zakazu wst pu na grunty zaj te na zakwaterowanie Sił
Zbrojnych lub wykorzystywane na cele obronno ci i bezpiecze stwa Pa stwa,
d) zawieranie umów z organami wojskowymi okre laj cych szczegółowe warunki
administrowania i tryb przekazywania nieruchomo ci lub ich cz ci, gdy mog by
one, w uzasadnionych wypadkach, nadal administrowane przez organy wojskowe,
nie dłu ej jednak ni do ko ca nast pnego roku kalendarzowego, po roku, w którym
nast piło zło enie wniosku o wyga ni ciu trwałego zarz du,
e) prawo dania od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej informacji o sporz dzaniu
protokołu zdawczo-odbiorczego,
f) wydawanie decyzji o zaj ciu nieruchomo ci Skarbu Pa stwa na zakwaterowanie
przej ciowe, na wniosek wła ciwego organu wojskowego,
g) wydawanie decyzji o zaj ciu nieruchomo ci Powiatu na zakwaterowanie przej ciowe,
na wniosek wła ciwego organu wojskowego,
h) zapewnienie pomieszcze zast pczych dla mieszka ców czasowo ewakuowanych
ze strefy niebezpiecze stwa oraz organizowanie ich przeniesienia do tych
pomieszcze .
7. Z ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników:
a) udzielanie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacji niezb dnych
do ustalenia okoliczno ci maj cych znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia,
a mieszcz cych si w kompetencjach wydziału,
b) wydawanie decyzji o przyznaniu działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa
rolnego na własno Skarbu Pa stwa.
8

Z ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku
rolnym:
a) zwrot działek siedliskowych na podstawie art. 6.

9. Z ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o utracie mocy niektórych ksi g wieczystych :
a) wydawanie decyzji o nadaniu nieruchomo ci przez Pa stwo,
b) wydawanie dodatkowej decyzji ustalaj cej obci enia, które podlegaj ujawnieniu
w ksi gach wieczystych.
10 . Sprawy wynikaj ce z dekretu z dnia 8 sierpnia 1946 r. o wpisywaniu w ksi gach
hipotecznych ( gruntowych ) prawa własno ci nieruchomo ci przej tych na cele
reformy rolnej:
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a) wydawanie za wiadcze b d cych tytułem do wpisania na rzecz Skarbu Pa stwa
w ksi dze hipotecznej ( gruntowej ) prawa własno ci nieruchomo ci ziemskich
wymienionych w art. 2 ust. ( 1 ) lit. b), c), d) i e) dekretu z dnia 6 wrze nia 1944 r.
o przeprowadzeniu reformy rolnej ( Dz. U. RP. z 1945 r. Nr 3, poz. 13 ),
stwierdzaj ce, e nieruchomo ziemska jest przeznaczona na cele reformy rolnej
według powołanych wy ej przepisów,
b) składanie wniosku o wpis w ksi dze wieczystej ( gruntowej ) prawa własno ci
wraz z niezb dn dokumentacj ,
c) po wiadczanie opisu granic działki.
11. Z dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych
spraw zwi zanych z reform roln i osadnictwem rolnym :
a) orzekanie o nadaniu własno ci nieruchomo ci dzier awcom i ustaleniu ceny
nabycia,
b) orzekanie o nabyciu nieruchomo ci oraz ustaleniu ceny nabycia na rzecz posiadaczy
z innych tytułów ni dzier awa,
c) orzekanie o zwolnieniu repatriantów od obowi zku uiszczenia ceny nabycia
nieruchomo ci,
d) zezwalanie na uznanie rolnika za wła ciciela nieruchomo ci, na której gospodaruje,
chocia by obj cie nieruchomo ci w posiadanie nast piło na podstawie umowy
zawartej ju po dacie okre lonej w art. 6 ust. 1 pkt. 1, je eli nabywca działał
w dobrej wierze,
e) uznawanie osób wymienionych w art. 6 ust. 4 i art. 7 za wła cicieli nieruchomo ci
o wi kszym obszarze, w przypadkach uzasadnionych wzgl dami gospodarczymi,
f) orzekanie o wył czeniu spod nadania nieruchomo ci poło onych na obszarze
gminy, przeznaczonych na cele pa stwowe, społeczne lub nierolnicze według
planów zagospodarowania przestrzennego.
12. Z ustawy z dnia 26 lipca 2001 r o nabywaniu przez u ytkowników wieczystych prawa
własno ci nieruchomo ci:
a) wydawanie z upowa nienia Starosty decyzji o nabyciu prawa własno ci
u ytkownikom wieczystym lub współuczestnikom wieczystym nieruchomo ci
zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowi cych nieruchomo ci rolne.
13. Z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
a) w przypadku wyst pienia zagro enia dla zabytku nieruchomego wpisanego
do rejestru, polegaj cego na mo liwo ci jego zniszczenia lub uszkodzenia,
na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, wydawanie w imieniu
Starosty decyzji o zabezpieczeniu tego zabytku w formie ustanowienia czasowego
zaj cia do czasu usuni cia zagro enia. Przepisy o gospodarce nieruchomo ciami
stosuje si odpowiednio,
b) je eli nie jest mo liwe usuni cie zagro enia, o którym mowa w pkt. a),
przeprowadzanie w imieniu Starosty, na wniosek wojewódzkiego konserwatora
zabytków, post powania wywłaszczeniowego zabytku nieruchomego na rzecz
Skarbu Pa stwa lub gminy wła ciwej ze wzgl du na miejsce poło enia tego
zabytku, w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach o gospodarce
nieruchomo ciami.
14. Z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ciami:–
gospodarowanie nieruchomo ciami stanowi cymi własno Powiatu (zadanie
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własne Powiatu)
a) prowadzenie ewidencji powiatowego zasobu nieruchomo ci ,
b) przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawach zbywania, dzier awy i najmu
nieruchomo ci stanowi cych własno Powiatu oraz innych uchwał w przedmiocie
gospodarowania nieruchomo ciami,
c) prowadzenie z Agencj Nieruchomo ci Rolnych negocjacji w sprawie
nieodpłatnego
przej cia na własno nieruchomo ci wchodz cych w skład Zasobu, a niezb dnych
na cele zwi zane z inwestycjami infrastrukturalnymi słu cymi wykonywaniu
zada własnych Powiatu,
d) w przypadku nieruchomo ci wpisanej do rejestru zabytków, w decyzji
o ustanowieniu trwałego zarz du nakładanie, w ramach potrzeby, na
jednostk organizacyjn obowi zku odbudowy lub remontu poło onych na
tej nieruchomo ci zabytkowych obiektów budowlanych, w terminie okre lonym
w decyzji.
§ 57
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I SPRAW OBYWATELSKICH
Do zada Wydziału Infrastruktury Społecznej i Spraw Obywatelskich nale y w
szczególno ci:
1. Z ustawy z 15 listopada 1956 r o zmianie imion i nazwisk:
a) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imienia lub nazwiska dla
osób zamieszkałych na terenie Powiatu Pabianickiego,
b) ustalanie pisowni lub brzmienia imienia lub nazwiska w drodze decyzji
administracyjnej,
c) zawiadamianie o zmianie imienia lub nazwiska:
- urz dów stanu cywilnego wła ciwych ze wzgl du na miejsce sporz dzenia
aktu urodzenia i aktu mał e stwa,
- organu ewidencji ludno ci,
- Krajowego Rejestru Karnego,
- wojskowej komendy uzupełnie w przypadku zmiany imienia lub nazwiska
przez m czyzn .
d) przyjmowanie wniosku od obywateli w sprawie zmiany imienia lub nazwiska.
2. Z ustawy z dnia 15 marca 1933 r o zbiórkach publicznych:
a) udzielanie w drodze decyzji administracyjnej zezwole na zbiórki publiczne, je eli
zbiórka ma by przeprowadzona na obszarze Powiatu Pabianickiego lub jego cz ci
obejmuj cej wi cej ni jedn gmin ,
b) udział w posiedzeniach instytucji, której udzielono zezwolenia na zbiórk publiczn ,
podczas których omawiane b d sprawy zu ytkowania zebranych ofiar,
c) danie informacji od instytucji, której udzielona zezwolenia na zbiórk publiczn ,
informacji o stanie akcji zbiórkowej,
d) danie informacji od instytucji, której udzielono zezwolenia na zbiórk publiczn ,
informacji o wynikach zbiórki i sposobie zu ytkowania zebranych ofiar.
3. Z ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r - Prawo o stowarzyszeniach:
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a) sprawowanie nadzoru nad działalno ci stowarzysze innych ni stowarzyszenia
jednostek samorz du terytorialnego,
b) wypowiadanie si w sprawie wniosku o rejestracj stowarzyszenia oraz za zgod s du
rejestrowego przyst powanie do post powania o rejestracj stowarzyszenia na prawach
strony,
c) danie od stowarzysze dostarczenia odpisów uchwał walnego zebrania członków
oraz dania niezb dnych wyja nie ,
d) wyst powanie do s du rejestrowego z wnioskiem o nało enie grzywny na
stowarzyszenie, w razie niezastosowania si do wymaga okre lonych pod lit. c/,
e) nadzór nad jednostkami terenowymi stowarzysze ,
f) wyst powanie o usuni cie niezgodno ci z prawem w działalno ci stowarzyszenia lub
naruszenia statutu,
g) udzielanie ostrze e władzom stowarzysze w przypadku stwierdzenia działalno ci
stowarzyszenia niezgodnego z prawem,
h) wyst powanie do s du rejestrowego o: udzielenie upomnienia, uchylenie niezgodnej
z prawem uchwały stowarzyszenia, rozwi zanie stowarzyszenia,
i) wyst powanie do s du rejestrowego z wnioskiem o wydanie zarz dzenia
tymczasowego o zawieszeniu w czynno ciach zarz du stowarzyszenia,
j) wyst powanie do s du rejestrowego z wnioskiem o podj cie zawieszonego
post powania w sprawie o rozwi zanie stowarzyszenia,
k) wyst powanie do s du rejestrowego z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla
stowarzyszenia,
l) wyst powanie do s du rejestrowego z wnioskiem o rozwi zanie stowarzyszenia w
wypadku braku odpowiednich władz lub wymaganej ilo ci członków stowarzyszenia.
4. Z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych:
a) wydawanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wy szym,
b) powoływanie odpowiedniej osoby do stwierdzenia zgonu, w razie niemo no ci
dopełnienia tego przez lekarza lecz cego chorego w ostatniej chorobie,
c) udzielanie zezwole na sprowadzenie zwłok i szcz tków z obcego pa stwa,
d) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustawy i wydanych na jej podstawie
przepisów wykonawczych,
e) podejmowanie na wniosek wła ciwego organu, działa zmierzaj cych do przewiezienia
zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych do zakładu medycyny s dowej,
a w razie jej braku na terenie Powiatu Pabianickiego, do najbli szego szpitala maj cego
prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu.
5. Z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r o kombatantach oraz niektórych osobach
b d cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego:
a) organizowanie na terenie Powiatu Pabianickiego obchodu rocznic w celu
upami tnienia walki o niepodległo Polski oraz uczczenia pami ci ofiar wojny
i okresu powojennego,
b) wiadczenie pomocy w przygotowaniu wniosków o przyznanie dla kombatantów
i osób represjonowanych w drodze wyj tku emerytur i rent,
c) współdziałanie w realizacji zada wynikaj cych z ustawy z organizacjami
społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych.
6. Z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r o bezpiecze stwie imprez masowych:
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a) podejmowanie wraz z innymi organami skoordynowanych przedsi wzi w celu
zabezpieczenia bezpiecze stwa na imprezie masowej,
b) przygotowywanie projektów decyzji Zarz du Powiatu w sprawie wprowadzenia dla
okre lonego organizatora imprezy masowej, zakazu przeprowadzania przez niego
imprez masowych na terenie Powiatu Pabianickiego.
7. Z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowi zku obrony:
a) organizowanie i przeprowadzanie poboru,
b) organizowanie akcji kuriersko – posła czej,
c) utrzymywanie stałych kontaktów z wła ciwymi wojskowymi komendami uzupełnie ,
d) przedkładanie propozycji reklamowania pracowników Starostwa od obowi zku
pełnienia czynnej słu by wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
e) prowadzenie spraw wynikaj cych z obowi zków Starosty Pabianickiego jako szefa
obrony cywilnej na obszarze Powiatu Pabianickiego, w szczególno ci:
- tworzenie na potrzeby zarz dzania bezpiecze stwem powiatu, systemów
obrony cywilnej i planowanie stosownych przedsi wzi w tym zakresie,
- współdziałanie z miejskimi (gminnymi) komórkami obrony cywilnej,
- współdziałanie z Wydziałem Zarz dzania Kryzysowego Łódzkiego Urz du
Wojewódzkiego.
8. Z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r o bibliotekach :
a) wnioskowanie w sprawie utworzenia powiatowej biblioteki publicznej lub powierzenia
w drodze porozumienia wykonywania zada powiatowej bibliotek publicznej,
wojewódzkiej lub gminnej bibliotece publicznej działaj cej i maj cej sw siedzib na
obszarze Powiatu Pabianickiego,
b) opiniowanie wniosków powiatowej biblioteki publicznej w sprawie przyznania
rodków finansowych, niezb dnych do jej działania,
9. Z ustawy z dnia 21 listopada 1996 r o muzeach :
a) wnioskowanie w sprawie utworzenia muzeum powiatowego,
b) przygotowanie projektu statutu muzeum powiatowego,
c) przedkładanie propozycji składu rady muzeum powiatowego,
d) wnioskowanie w sprawie powierzenia przez Rad Powiatu za zgod Ministra Kultury
i Sztuki, swoich uprawnie radzie powierniczej w zakresie okre lonym przepisami
ustawy,
e) przedkładanie propozycji składu rady powierniczej muzeum powiatowego,
f) prowadzenie post powania w sprawie likwidacji muzeum powiatowego.
10. Z ustawy z dnia 18 lutego 1962 r o ochronie dóbr kultury:
a) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony
dóbr kultury,
b) umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków i napisów,
c) okre lanie, na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, warunków
działalno ci budowlanej lub zarz dzenia usuni cia, uporz dkowania lub
przebudowy poszczególnych budynków ze wzgl du na ochron zabytkowych
układów urbanistycznych i zabytkowych zespołów budowlanych,
d) przyjmowanie zawiadomie od znalazcy przedmiotu archeologicznego lub
odkrywcy wykopaliska o znalezieniu lub odkryciu i niezwłoczne zawiadamianie
o tym fakcie wojewódzkiego konserwatora zabytków,
e) wydawanie z urz du lub na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, decyzji
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o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zaj cia a do
chwili usuni cia niebezpiecze stwa, w razie uzasadnionej obawy zniszczenia,
uszkodzenia lub wywiezienia dobra kultury za granic b d tez nie zapewnieniu
dobru kultury, pomimo wezwania ze strony słu by konserwatorskiej, nale ytych
warunków konserwacji,
f) wnioskowanie do Zarz du Powiatu w sprawie ustanowienia społecznego opiekuna
zabytków.
11 Z ustawy z dnia 25 pa dziernika 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalno ci
kulturalnej :
a) sprawowanie mecenatu nad działalno ci kulturaln na terenie Powiatu
Pabianickiego,
b) przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie ustanowienia nagród
za osi gni cia w dziedzinie kultury oraz przyznawania stypendiów osobom
zajmuj cym si twórczo ci artystyczn , upowszechnianiem i ochron dóbr kultury,
c) przygotowywanie projektów uchwał okre laj cych zasady i tryb przyznawania
nagród za osi gni cia w dziedzinie kultury oraz przyznawania stypendiów osobom
zajmuj cym si twórczo ci artystyczn , upowszechnianiem i ochron dóbr kultury,
d) przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania nagród za osi gni cia w dziedzinie
kultury oraz stypendiów dla osób zajmuj cych si twórczo ci artystyczn ,
upowszechnianiem i ochron dóbr kultury oraz ich opiniowanie,
e) wnioskowanie w sprawie utworzenia powiatowych instytucji kultury
i przygotowywanie w tym zakresie projektów stosownych uchwał Rady Powiatu i
innych dokumentów,
f) opiniowanie wniosków powiatowych instytucji kultury w sprawie przyznania
rodków finansowych niezb dnych do ich działania,
g) opiniowanie kandydatów na stanowiska dyrektorów powiatowych instytucji
kultury,
h) przygotowanie projektów regulaminów konkursów na stanowiska dyrektorów
powiatowych instytucji kultury,
i) prowadzenie działalno ci instrukta owo – metodycznej dla pracowników
powiatowych instytucji kultury.
12. Z ustawy z dnia 16 lipca 1987 r o kinematografii :
a) wnioskowanie w sprawie utworzenia powiatowej samorz dowej instytucji filmowej
prowadz cej działalno w zakresie dystrybucji i rozpowszechniania filmów,
b) przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu i innych dokumentów dotycz cych
utworzenia powiatowej samorz dowej instytucji filmowej prowadz cej działalno
w zakresie dystrybucji i rozpowszechniania filmów.
13. Z ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r o kulturze fizycznej:
a) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
b) realizacja zada Powiatu Pabianickiego w zakresie kultury fizycznej,
c) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalno ci stowarzysze kultury
fizycznej oraz zwi zków sportowych maj cych sw siedzib na terenie Powiatu
Pabianickiego z wył czeniem polskich zwi zków sportowych i zwi zków
sportowych o zasi gu ogólnokrajowym,
d) przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie okre lenia
szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania
stypendiów sportowych dla zawodników osi gaj cych wysokie wyniki sportowe
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e)
f)
g)
h)

we współzawodnictwie mi dzynarodowym i krajowym,
przyjmowanie wniosków w sprawie przyznania stypendium sportowego
zawodnikom, którzy wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie
mi dzynarodowym lub krajowym oraz ich opiniowanie,
przyjmowanie, wnioskowanie i opiniowanie wniosków w sprawie przyznania
wyró nie i nagród zawodnikom, którzy osi gn li wysokie wyniki sportowe
we współzawodnictwie mi dzynarodowym lub krajowym,
organizowanie działalno ci w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie
odpowiednich warunków materialno -technicznych dla jej rozwoju,
współpraca z organizacjami zajmuj cymi si organizowaniem pomocy oraz
ratowaniem osób w górach i na wodach,

14. Z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej działalno ci gospodarczej w zakresie drobnej
wytwórczo ci przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne:
a) wydawanie zezwole na prowadzenie działalno ci gospodarczej w zakresie
drobnej wytwórczo ci, polegaj cej na: produkcji wyrobów i wiadczeniu usług,
obrocie towarowym, eksporcie własnej produkcji i usług oraz imporcie dla
potrzeb produkcji i usług,
b) wydawanie odmowy wydania zezwolenia, o którym mowa w ppkt. a,
c) okre lanie w wypadku uzasadnionego interesu społecznego lub gospodarczego,
by w przedsi biorstwie z udziałem zagranicznym udział okre lonych polskich
przedsi biorców był wy szy ni 50%,
d) ustalanie wysoko ci depozytu zało ycielskiego dla poszczególnych
przedsi biorców,
e) wydawanie nowych zezwole po upływie terminu wa no ci poprzedniego
zezwolenia,
f) cofanie zezwole ,
g) wydawanie zgody na zatrudnienie przez przedsi biorstwo osób nie maj cych
obywatelstwa polskiego ani karty stałego pobytu w Polsce.
15. Z ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r o ochronie informacji niejawnych:
a) wykonywanie przez pracownika wydziału, posiadaj cego po wiadczenie
bezpiecze stwa oraz przeszkolenie w zakresie ochrony informacji
niejawnych, funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji
niejawnych, który w tym zakresie podlega bezpo rednio Staro cie.
16. Z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorz dzie powiatowym:
a) zadania z zakresu porz dku i bezpiecze stwa publicznego
- prowadzenie obsługi administracyjno- biurowej komisji bezpiecze stwa
i porz dku.
b) zadania z zakresu promocji powiatu
- opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno –
informacyjnych o Powiecie Pabianickim,
- promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego, turystycznego
i sportowego Powiatu Pabianickiego w kraju i zagranic poprzez
wydawanie ró nego rodzaju materiałów, produkcj i rozpowszechnianie
filmów itp.
- koordynowanie wszelkich działa zwi zanych ze współprac zagraniczn
Powiatu Pabianickiego,
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-

przygotowywanie i realizacja zada zwi zanych z przyjmowaniem delegacji
zagranicznych,
- przygotowywanie i realizacja zada zwi zanych z wyjazdem zagranicznym
delegacji Powiatu Pabianickiego,
- podejmowanie działa zmierzaj cych do pozyskania rodków finansowych
z ró nych ródeł na promocj Powiatu Pabianickiego,
- podejmowanie działa wspieraj cych rozwój przedsi biorczo ci,
- opracowywanie analiz rynku i zbiorczych materiałów dotycz cych podmiotów
gospodarczych prowadz cych działalno na terenie Powiatu Pabianickiego.
podejmowanie współpracy w tym zakresie z odpowiednimi komórkami
organizacyjnymi urz dów miast i gmin z obszaru Powiatu Pabianickiego,
- opracowywanie ró nego rodzaju materiałów, w tym: strategii Powiatu
Pabianickiego, sprawozda i analiz w zakresie programowania rozwoju
Powiatu,
- podejmowanie i prowadzenie współpracy z organami administracji rz dowej
oraz organizacjami pozarz dowymi, których zadaniem jest wspieranie
przedsi biorczo ci,
c) zadania z zakresu współpracy z Uni Europejsk
- podejmowanie działa zmierzaj cych do pozyskania rodków pomocowych
z Unii Europejskiej,
- propagowanie materiałów dotycz cych integracji europejskiej oraz korzy ci
wynikaj cych z uzyskania przez Polsk członkowstwa w Unii Europejskiej,
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach współpracy
ze społeczno ciami lokalnymi innych pa stw oraz przyst powania do
mi dzynarodowych zrzesze społeczno ci lokalnych,
- podejmowanie ró nego rodzaju działa i przedsi wzi dotycz cych integracji
europejskiej.
d) zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarz dowymi
- prowadzenie współpracy z organizacjami pozarz dowymi,
- wnioskowanie w sprawie pomocy warto ciowym przedsi wzi ciom
organizacji pozarz dowych,
- prowadzenie działa zmierzaj cych do uzyskania przez Powiat pomocy ze
strony organizacji pozarz dowych
17. Z Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 r w sprawie rzeczy
znalezionych:
a) przyjmowanie zgłosze o znalezieniu rzeczy zagubionych,
b) przechowywanie i wła ciwe zabezpieczanie rzeczy znalezionych,
c) prowadzenie działa zmierzaj cych do odnalezienia osób uprawnionych do
odbioru rzeczy znalezionych,
d) przeprowadzanie post powa z rzeczami znalezionymi a nie odebranymi
w sposób przewidziany w stosownych przepisach prawnych.
18. Z ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej:
a) przygotowanie projektów opinii w formie uchwał Rady lub Zarz du o
likwidacji, ograniczeniu rodzajów działalno ci lub przekształceniu publicznego
zakładu opieki zdrowotnej.
19. Z ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r o stanie kl ski ywiołowej
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a) monitorowanie wyst puj cych kl sk ywiołowych i prognozowanie rozwoju
sytuacji,
b) realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu kl ski
ywiołowej,
c) opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego,
d) planowanie wsparcia organów kieruj cych działaniami na ni szym szczeblu
administracji publicznej,
e) przygotowywanie warunków umo liwiaj cych koordynacj pomocy
humanitarnej,
f) realizowanie polityki informacyjnej zwi zanej ze stanem kl ski ywiołowej,
g) realizowanie zarz dze i zada wydanych przez Wojewod Łódzkiego
dotycz cych kl sk ywiołowych i innych nadzwyczajnych zagro e ,
h) współpraca z instytucjami, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami
społecznymi w zakresie zapobiegania skutkom kl sk ywiołowych,
i) zapewnienie obsługi administracyjno – biurowej Powiatowego Zespołu
Reagowania Kryzysowego.
20. Z ustawy z dnia 25 lipca 2001 r o Pa stwowym Ratownictwie Medycznym
a) zarz dzanie systemem Pa stwowego Ratownictwa Medycznego na obszarze
Powiatu,
b) organizacja działalno ci centrum powiadamiania ratunkowego,
c) przygotowywanie i aktualizacja przynajmniej raz w roku powiatowego planu
zabezpieczenia medycznych działa ratowniczych oraz przedstawianie go
Wojewodzie Łódzkiemu,
d) przygotowywanie planu działa ratowniczych,
e) współdziałanie z organami gmin le cych na obszarze Powiatu i starostami
powiatów s siaduj cych w celu zawarcia porozumie i powierzenia zada
w zakresie ratownictwa medycznego,
f) przygotowywanie dla ministra wła ciwego do spraw zdrowia lub dla Wojewody
Łódzkiego informacji i danych, dotycz cych organizacji i funkcjonowania
systemu Pa stwowego Ratownictwa Medycznego na obszarze Powiatu,
g) rozpoznawanie i monitorowanie zagro e dla ycia lub zdrowia na obszarze
Powiatu,
h) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie pogł biania wiedzy o ratownictwie
medycznym,
i) zapewnienie warunków do kształcenia dyspozytorów medycznych.
21. Z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:
a) umieszczanie na zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, znaków
informuj cych o tym, i zabytek ten podlega ochronie,
b) przygotowywanie powiatowego programu opieki nad zabytkami,
c) przygotowywanie projektu uchwały Rady w sprawie przyj cia powiatowego
programu opieki nad zabytkami,
d) przygotowanie dla Zarz du, co 2 lata, sprawozda z realizacji powiatowego
programu opieki nad zabytkami,
e) przygotowywanie projektu uchwały Rady w sprawie przyj cia sprawozdania
z realizacji powiatowego programu opieki nad zabytkami,

39

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO
e) prowadzenie w imieniu Starosty spraw zwi zanych z ustanawianiem
społecznego opiekuna zabytków, na wniosek wojewódzkiego konserwatora
zabytków,
f) prowadzenie w imieniu Starosty spraw zwi zanych z cofaniem ustanowienia
społecznego opiekuna zabytków, na wniosek wojewódzkiego konserwatora
zabytków,
g) zawiadamianie wojewódzkiego konserwatora zabytków o ustanowieniu
społecznego opiekuna zabytków lub cofni ciu takiego ustanowienia,
h) prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków,
i) wydawanie legitymacji osobie fizycznej pełni cej funkcj społecznego
opiekuna zabytków,
j) wydawanie za wiadcze osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej
nieposiadaj cej osobowo ci prawnej, pełni cej funkcj społecznego opiekuna
zabytków.
§ 58
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
Do zada Wydziału Komunikacji i Transportu nale y w szczególno ci:
1. Z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r – Prawo o ruchu drogowym:
a) prowadzenie rejestracji pojazdów:
- rejestracja pojazdów na wniosek wła ciciela,
- czasowa rejestracja pojazdów w przypadkach okre lonych ustaw z urz du
lub na wniosek wła ciciela,
- wpisywanie zastrze e do dowodów rejestracyjnych,
- zmiana danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,
- legalizacja tablic rejestracyjnych,
- wydawanie kart pojazdu samochodowego przy pierwszej rejestracji na
terytorium RP, wył czeniem wyprodukowanych na terenie RP i importowanych
nowych pojazdów,
- dokonywanie wpisów w kartach pojazdów o:
- nabyciu lub zbyciu pojazdu,
- zmianie stanu faktycznego wymagaj cej zmiany danych zamieszczonych w
dowodzie rejestracyjnym,
- zmianie cech identyfikacyjnych pojazdu,
- kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne, w razie uzasadnionego
przypuszczenia, e zagra aj one bezpiecze stwu ruchu drogowego lub naruszaj
wymagania ochrony rodowiska,
- przekazywanie odpłatnie wojewodzie mazowieckiemu cz ciowo wypełnionych
blankietów dowodów rejestracyjnych oraz nalepek kontrolnych niezb dnych do
rejestracji pojazdów resortu spraw wewn trznych i administracji, obrony narodowej
oraz Urz du Ochrony Pa stwa,
- przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów danych i informacji o poje dzie
i jego wła cicielu niezwłocznie po zarejestrowaniu pojazdu i dokonaniu zmiany
danych w dowodzie rejestracyjnym,
- wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez uprawniony organ kontroli
ruchu drogowego, po ustaniu przyczyny uzasadniaj cej jego zatrzymanie,
- wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych.
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b) wyrejestrowanie pojazdu na wniosek jego wła ciciela, w przypadku:
- przekazania, w celu jego utylizacji do przedsi biorstwa utylizacji pojazdów
lub do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewod :
- pojazdu,
- zespołów posiadaj cych cechy identyfikacyjne (silnik, nadwozie, podwozie
lub rama),
- kradzie y pojazdu, je eli wła ciciel zło y stosowne o wiadczenie pod
odpowiedzialno ci karna za fałszywe zeznania,
- wywozu pojazdu z kraju, je eli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za
granic ,
- zniszczenia ( kasacji) pojazdu za granic ,
- udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu, bez zmiany w zakresie prawa
własno ci.
c) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu:
- zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji
własnej, którego mark okre la si jako „SAM”,
- w którym dokonano wymiany silnika na silnik bez numeracji fabrycznej,
- odzyskanego po kradzie y, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu
lub sfałszowaniu,
- nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonuj cego orzeczenie
o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Pa stwa, w którym cecha identyfikacyjna
uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
- w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym
orzeczeniem s du zostało ustalone prawo własno ci pojazdu,
- w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona
wypadku drogowego albo podczas naprawy, po zasi gni ciu opinii rzeczoznawcy
samochodowego.
d) prowadzenie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów.
- wydawanie zezwole na przeprowadzanie bada technicznych pojazdów
przedsi biorcy, który zło ył wniosek o jego wydanie i spełnia warunki
okre lone w ustawie,
- przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów w zakresie zgodno ci
z wymaganiami ustawy, prawidłowo ci wykonywania bada technicznych
pojazdów oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji,
- cofanie zezwole na przeprowadzanie bada technicznych pojazdów, je eli
przedsi biorca:
- przestał spełnia wymagania okre lone w ustawie,
- odmówił poddania si kontroli,
- wykonywał badanie techniczne pojazdów niezgodnie z przepisami.
- wydawanie uprawnie diagno cie do wykonywania bada technicznych po
spełnieniu przez niego wymogów okre lonych w ustawie,
- cofanie uprawnie diagno cie do wykonywania bada technicznych, je eli
podczas kontroli stacji kontroli pojazdów, stwierdzono:
- przeprowadzenie przez diagnost badania technicznego niezgodnie z
okre lonym zakresem i sposobem wykonania,
- wydania przez diagnost za wiadczenia albo dokonanie wpisu do dowodu
- rejestracyjnego pojazdu niezgodnie ze stanem faktycznymi lub przepisami.
e) wydawanie dokumentów stwierdzaj cych uprawnienia do kierowania pojazdami.
f) wydawanie wtórników dokumentów stwierdzaj cych uprawnienia do kierowania
pojazdami.
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g) wydawanie wiadectw kwalifikacji.
h) wydawanie mi dzynarodowych praw jazdy.
j) prowadzenie nadzoru nad o rodkami szkolenia kierowców i instruktorami nauki jazdy.
- wydawanie zezwole na prowadzenie szkolenia kierowców przedsi biorcy, który
zło ył wniosek o jego wydanie i który spełnia wymagania okre lone w ustawie,
- odmawianie wydania zezwolenia na prowadzenie szkolenia kierowców,
przedsi biorcy w przypadku niespełnienia wymaga okre lonych w ustawie,
- cofanie zezwole na prowadzenie szkolenia kierowców, je eli przedsi biorca:
- prowadzi szkolenie niezgodnie z przepisami,
- wydaje niezgodne ze stanem faktycznym za wiadczenie o uko czeniu
szkolenia,
- uniemo liwia przeprowadzenie kontroli.
- kontrolowanie o rodków szkolenia kierowców w zakresie prowadzonej
dokumentacji i działalno ci zwi zanej ze szkoleniem,
- dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów prowadz cych szkolenie
kierowców, je eli spełniaj warunki okre lone w ustawie
- wydawanie legitymacji instruktora prowadz cego szkolenie kierowców,
- skre lanie z ewidencji instruktorów prowadz cych szkolenie kierowców,
k) kierowanie kieruj cych pojazdami na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji
w przypadkach okre lonych w ustawie.
l) kierowanie na badania lekarskie przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia
lub braku przeciwwskaza zdrowotnych do kierowania pojazdami osób wymienionych
w ustawie.
ł) kierowanie na badania psychologiczne przeprowadzane w celu stwierdzenia istnienia
lub braku przeciwwskaza psychologicznych do kierowania pojazdami,
osób wymienionych w ustawie.
m) wydawanie decyzji o zatrzymaniu uprawnie prawa jazdy w przypadkach okre lonych
w ustawie.
n)
dokonywanie zwrotu zatrzymanego prawa jazdy po ustaniu przyczyny jego
zatrzymania.
o) wydawanie decyzji o cofni ciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym
w przypadkach okre lonych w ustawie.
r) wydawanie decyzji o przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym
po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofni cie.
s) przygotowanie projektu zarz dzenia Starosty Pabianickiego w sprawie powołania
komisji weryfikacyjnej do przeprowadzania egzaminów dla egzaminatorów
prowadz cych egzaminy na prawo jazdy kategorii T lub pozwolenie do kierowania
tramwajem.
t) przekazywanie do centralnej ewidencji kierowców danych kierowców w zakresie i
w przypadkach okre lonych w ustawie.
2. Z ustawy z dnia 15 listopada 1984 r – Prawo przewozowe:
a) przygotowywanie dla Zarz du Powiatu koordynacji rozkładów jazdy
przewo ników wykonuj cy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi
w transporcie zbiorowym na terenie powiatu pabianickiego,
b) przygotowywanie dla Zarz du Powiatu koordynacji rozkładów jazdy na
obszarze powiatu pabianickiego oraz uzgodnienia rozkładów jazdy w przypadku
gdy linia komunikacyjna przebiega poza obszarem powiatu pabianickiego,
c) nakładanie na przewo ników obowi zku zawarcia umowy o wykonanie zadania
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przewozowego, je eli jest to niezb dne ze wzgl du na potrzeby obronno ci lub
bezpiecze stwa pa stwa b d w przypadku kl ski ywiołowej,
d) ograniczanie obowi zku przewozu transportu zbiorowego ze wzgl du na potrzeby
obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa b d w wypadku kl ski ywiołowej,
e) przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu dotycz cych okre lenia przepisów
porz dkowych obowi zuj cych w transporcie.
3. Z ustawy z dnia 6 wrze nia 2001 r o transporcie drogowym:
a) przygotowanie projektu zarz dzenia Starosty Pabianickiego w sprawie powołania
komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu w zakresie transportu
drogowego
taksówk ,
b) organizowanie posiedze i prowadzenie dokumentacji komisji egzaminacyjnej, o której
mowa w pkt. a),
c) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofni cie licencji uprawniaj cej do
podejmowania i wykonywania zarobkowego transportu drogowego w zakresie
krajowego transportu drogowego,
d) wydawanie wypisów z licencji uprawniaj cej do podejmowania i wykonywania
zarobkowego transportu drogowego w zakresie krajowego transportu drogowego,
e) udzielanie „promes” na wykonywanie zarobkowego transportu drogowego w zakresie
transportu krajowego,
f) nakładanie na przewo nika drogowego obowi zku przedstawienia w oznaczonym
terminie informacji i dokumentów potwierdzaj cych, e spełnia on warunki ustawowe
i warunki okre lone w licencji lub zezwoleniu,
g) wydawanie zezwole na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów
regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym – na obszar wykraczaj cy
poza granic jednej gminy,
h) wydawanie za wiadcze oraz wypisów z za wiadcze potwierdzaj cych zgłoszenie
przez przedsi biorc
prowadzenia przewozów drogowych jako działalno ci
pomocniczej
w stosunku do jego podstawowej działalno ci gospodarczej,
i) pobieranie opłat za wydane: licencje, wypisy z licencji, zezwolenia, za wiadczenia
oraz
wypisy z za wiadcze , w wysoko ci okre lonej odr bnymi przepisami,
j) przedstawianie ministrowi wła ciwemu do spraw transportu, co najmniej dwa razy w
roku, w terminach do dnia 15 stycznia oraz do dnia 15 lipca, informacji dotycz cych
liczby i zakresu udzielonych licencji i zezwole .
4. Z ustawy z dnia 22 maja 2003 r o ubezpieczeniach obowi zkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpiecze
Komunikacyjnych
a) wykonywanie w imieniu Starosty jego obowi zku kontroli spełniania obowi zku
zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
b) zawiadamiania na pi mie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w terminie
14 dni od dnia przeprowadzenia lub zako czenia kontroli, je eli osoba kontrolowana
nie oka e dokumentu potwierdzaj cego zawarcie umowy ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych, lub dowodu opłacenia składki za to
ubezpieczenie.
§ 59
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WYDZIAŁ OCHRONY RODOWISKA, ROLNICTWA I LE NICTWA
Do zada Wydziału Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Le nictwa nale y w szczególno ci:
1. Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r – Prawo ochrony rodowiska oraz ustawy z dnia
27 lipca 2001 r o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony rodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw:
a) udost pnianie danych informacji o rodowisku i jego ochronie,
b) przechowywanie danych o rodzaju i ilo ci substancji zanieczyszczaj cych
w publicznie dost pnym rejestrze,
c) wydawanie decyzji w sprawie planowanego przedsi wzi cia mog cego znacz co
oddziaływa na rodowisko,
d) wydawanie opinii o potrzebie sporz dzenia raportu o oddziaływaniu na rodowisko
i jego zakresie planowanych przedsi wzi , dla których sporz dzenie raportu mo e
by wymagane,
e) wydawanie decyzji uzgadniaj cej projekt budowlany i raport,
f) wydawanie postanowie o obowi zku sporz dzenia raportu i jego zakresu,
g) opiniowanie poziomu substancji w powietrzu w celu klasyfikacji stref ustalanych
przez wojewod ,
h) opiniowanie planów działa krótkoterminowych wykonywanych przez wojewod ,
i) wykonywanie rekultywacji,
j) wydawanie decyzji o wysoko ci oraz sposobie uiszczania kosztów rekultywacji,
k) uzgadnianie w drodze decyzji warunków rekultywacji,
l) nakładanie decyzj obowi zku prowadzenia pomiarów substancji w glebie lub ziemi
na obszarze na którym istnieje przekroczenie standardów jako ci,
ł) prowadzenie rejestru zawieraj cego informacj o przekroczeniu standardów jako ci
gleb lub ziemi,
m) przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ograniczenia lub zakazu
u ywania jednostek pływaj cych, je eli konieczne jest zapewnienie odpowiednich
warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe,
n) sporz dzanie w okresach 5 – letnich map akustycznych i przekazywanie ich
zarz dowi województwa, WIO oraz WIS,
o) przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia obszaru
ograniczonego u ytkowania dla przedsi wzi cia mog cego znacz co oddziaływa
na rodowisko,
p) nakładanie na prowadz cego instalacj dodatkowych obowi zków w drodze decyzji,
r) prowadzenie ewidencji zgłosze instalacji dla których nie jest wymagane
pozwolenie,
s) nakładanie dodatkowych wymaga w drodze decyzji na eksploatacj instalacji
dla których nie jest wymagane pozwolenie,
t) wydawanie decyzji o obowi zku prowadzenia w okre lonym czasie pomiarów
poziomów substancji lub energii w rodowisku w zwi zku z eksploatacj obiektów
infrastruktury,
u) wydawanie pozwole :
- zintegrowanych,
- na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- wodnoprawnych,
- na wytwarzanie odpadów,
- na emitowanie hałasu do rodowiska,
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- na emitowanie pól elektromagnetycznych,
w) wydawanie decyzji o wyga ni ciu, cofni ciu lub ograniczeniu pozwolenia,
v) ustalanie zabezpieczenia roszcze z tytułu wyst pienia negatywnych skutków
w rodowisku,
x) wydawanie decyzji o przeniesieniu lub odmowie przeniesienia praw
i obowi zków w zakresie wydanego pozwolenia,
y) wydawanie decyzji o ustaleniu odszkodowania w przypadku cofni cia lub
ograniczenia pozwolenia,
z) analiza wydanego pozwolenia zintegrowanego minimum raz na 5 lat,
z1)przeprowadzanie post powania kompensacyjnego,
z2)nakładanie w drodze decyzji obowi zku wykonania przegl du ekologicznego,
z3)nakladanie w drodze decyzji obowi zku ograniczenia oddziaływania na
rodowisko i przywrócenia rodowiska do stanu wła ciwego na podmioty
korzystaj ce ze rodowiska – oddziałuj ce negatywnie,
z4)nakładanie obowi zku uiszczenia na rzecz wła ciwego gminnego funduszu
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej kwoty pieni nej odpowiadaj cej
wysoko ci szkód wynikłych z naruszenia stanu rodowiska,
z5)kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie rodowiska,
z6)merytoryczne prowadzenie spraw dotycz cych gospodarowania
Powiatowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
z7)branie udziału w pracach komisji negocjacyjnej,
z8)przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powiatowego programu
ochrony rodowiska,
z9)przyjmowanie zgłosze o zanieczyszczeniu ziemi lub niekorzystnym
przekształceniu powierzchni terenu oraz wydawanie decyzji odrzucaj cej
zgłoszenia,
z10)zobowi znie w drodze decyzji zarz dzaj cego składowiskiem odpadów, do
przedło enia przegl du ekologicznego,
z11)zobowi zanie zarz dzaj cego składowiskiem odpadów do wyst pienia
z wnioskiem o pozwolenie na zmian sposobu u ytkowania obiektu budowlanego
lub jego cz ci, lub o wydanie pozwolenia na budow składowiska odpadów,
którego przedmiotem b dzie przebudowa obiektu,
z12)zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów.
2. Z ustawy z dnia 16 pa dziernika 1991 r o ochronie przyrody:
a) popularyzacja ochrony przyrody,
b) wydawanie opinii uzgadniaj cych utworzenie parku krajobrazowego na terenie
Powiatu
c) prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, u ytków
ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo - krajobrazowych,
d) wyra anie zgody na zmian przeznaczania terenów, na których znajduje si
starodrzew,
e) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie
gospodarczego wykorzystywania zasobów i poszczególnych składników przyrody
przez jednostki organizacyjne oraz osoby prawne i fizyczne,
f) nadawanie uprawnie społecznych opiekunów przyrody osobom fizycznym
zainteresowanym ochron przyrody,
g) prowadzenie rejestru ro lin i zwierz t, ich cz ci i produktów pochodnych, których
zabrania si przewo enia przez granic pa stwa na podstawie umów
mi dzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stron , znajduj cych si na
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terenie Powiatu.
3. Z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r – Prawo geologiczne i górnicze:
a) udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
pospolitych na powierzchni nie przekraczaj cej 2 ha i przewidywanym
rocznym wydobyciu nie przekraczaj cym 20 000 m3 i działalno
b dzie prowadzona bez u ycia materiałów wybuchowych
- zasi ganie opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta przy wydawaniu
koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złó kopalin,
- uzgodnienie z wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta przy wydawaniu
koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych ze złó ,
- wyznaczanie granic obszaru i terenu górniczego,
- cofni cie koncesji,
- stwierdzenie wyga ni cia koncesji.
b) zatwierdzanie projektów prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga
uzyskania koncesji,
c) nakazanie podmiotom wykonuj cym prace geologiczne wykonanie dodatkowych
prac geologicznych, w szczególno ci bada , pomiarów oraz pobranie dodatkowych
próbek,
d) przyjmowanie dokumentacji geologicznej,
e) danie uzupełnienia dokumentacji geologicznej w drodze decyzji w przypadku
gdy dokumentacja ta nie odpowiada wymaganiom okre lonym w przepisach prawa,
f) gromadzenie i udost pnianie danych geologicznych,
g) danie od Skarbu Pa stwa informacji uzyskanych w wyniku prac geologicznych,
h) egzekwowanie od wykonawców prac geologicznych nieodpłatnego udost pniania
informacji uzyskanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych oraz próbek
uzyskanych w wyniku prowadzenia robót geologicznych,
i) ustalenie stanu faktycznego i przyczyn zagro enia w razie gro cego
niebezpiecze stwa lub zaistnienia wypadku w zakładzie górniczym,
j) wymierzanie kary pieni nej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji
lub z ra cym naruszeniem jej warunków,
k) za zgod przedsi biorcy, na rzecz którego koncesja została wydana, przenoszenie
koncesji na rzecz innego podmiotu, w drodze decyzji,
l) zatwierdzanie kryteriów bilansowo ci zasobów złó kopalin i ich zmiany w drodze
decyzji,
ł) kontrola przedsi biorcy górniczego w zakresie prowadzenia i sposobu
wykorzystania rodków funduszu likwidacji zakładu górniczego,
m) wydawanie decyzji na przekwalifikowanie geologicznych zasobów złó ,
n) prowadzenie zada z zakresu nadzoru i kontroli.
o) przyjmowanie informacji o wnoszeniu opłat eksploatacyjnych,
p) wydawanie decyzji okre laj cych wysoko opłaty eksploatacyjnej, je eli budzi
ona
zastrze enie w podanej przez przedsi biorc informacji.
4. Z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierz t:
a) wydawanie zezwole na utworzenie nowego ogrodu zoologicznego.
5. Z ustawy z dnia 24 listopada 1995 r o nasiennictwie:
a) przygotowywanie projektu opinii dla Rady Powiatu dotycz cych ro linnych
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materiałów hodowlanych i upraw nasiennych przed szkodliwym wpływem
innych odmian lub innych ro lin uprawnych albo upraw pora onych chorobami,
b) przygotowywanie projektu opinii dla Rady Powiatu dotycz cych decyzji wojewody
w zakresie:
- tworzenia i znoszenia rejonów zamkni tych wytwarzania kwalifikowanego
materiału siewnego odmian ziemniaka,
- ustalania przedsi biorców organizuj cych na zasadzie wył czno ci wytwarzanie
ziemniaków i skup kwalifikowanego materiału siewnego w rejonie.
6.

Z ustawy z dnia 13 pa dziernika 1995 r – Prawo łowieckie:
a) wyra anie w szczególnych przypadkach zgody na odst pienie od zakazu chwytania i
przetrzymywania zwierzyny poza polowaniami i odłowami,
b) wydawanie zezwole na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów
rasowych lub ich miesza ców,
c) wydzier awianie obwodów łowieckich -polnych, na wniosek Polskiego Zwi zku
Łowieckiego po zasi gni ciu opinii zarz du gminy oraz wła ciwej izby rolniczej,
d) rozliczanie otrzymywanego czynszu dzier awnego za dzier aw obwodów
łowieckich – polnych,
e) wydawanie decyzji, w porozumieniu z Polskim Zwi zkiem Łowieckim, o odłowie
lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagro enia
przez zwierzyn prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych
i u yteczno ci publicznej.

7.

Z ustawy z dnia 28 wrze nia 1991 r o lasach:
a) nadzór nad gospodark le n w lasach nie stanowi cych własno ci Skarbu
Pa stwa,
b) powierzanie w drodze porozumienia prowadzenia spraw nadzoru nad gospodark
le n w lasach nie stanowi cych własno ci Skarbu Pa stwa, w tym wydawania
decyzji administracyjnych nadle niczemu Lasów Pa stwowych po zapewnieniu
rodków na te cele
c) okre lanie w drodze decyzji zada dla wła cicieli lasów w przypadku nie
wykonywania obowi zków w zakresie zapewnienia powszechnej ochrony
lasów,
d) zarz dzanie, z urz du lub na wniosek nadle niczego, wykonania zabiegów
zwalczaj cych i ochronnych w razie wyst pienia organizmów szkodliwych
w stopniu zagra aj cym trwało ci lasów,
e) cechowanie drewna pozyskanego w lasach oraz wystawianie wła cicielowi
lasu dokumentu stwierdzaj cego legalno pozyskania drewna,
f) wydawanie decyzji w sprawie przyznania dotacji z bud etu pa stwa
przeznaczonych na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony zwi zanej
z odnowieniem lub przebudow drzewostanu w przypadku braku mo liwo ci
wykrycia sprawcy szkody w lasach lub powstałej wyniku czynników biotycznych
i abiotycznych,
g) wnioskowanie do wojewody o uznanie lasu za ochronny lub o pozbawienie go tego
charakteru,
h) okre lanie w drodze decyzji zada z zakresu gospodarki le nej ustalonych na
podstawie inwentaryzacji stanu lasu, dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do
10 ha,
i) zlecanie opracowania uproszczonego planu urz dzenia lasu dla lasów nie
stanowi cych własno ci Skarbu Pa stwa, nale cych do osób fizycznych lub
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wspólnot gruntowych,
j) zlecanie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasu dla lasów rozdrobnionych
o powierzchni do 10 ha,
k) wydawanie decyzji w sprawie uznania lub nie uznania zastrze e i wniosków
dotycz cych projektu uproszczonego planu urz dzenia lasu,
l) nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urz dzenia
lasów nie stanowi cych własno ci Skarbu Pa stwa,
ł) wydawanie w szczególnych przypadkach na wniosek wła ciciela lasu, decyzji,
na niezgodny z uproszczonym planem urz dzania lasu lub decyzj ustalaj c
zadania dla lasów rozdrobnionych, rozmiar pozyskania drewna,
m) nakazywanie wykonania obowi zków zapewniaj cych utrzymanie trwało ci
lasów i ci gło ci jego u ytkowania oraz zada zawartych w uproszczonym
planie urz dzania lasu i decyzji dla lasów rozdrobnionych, wła cicielom
lasów nie realizuj cym w/ w zada i obowi zków,
n) uzgadnianie wykorzystania rodków funduszu le nego z przeznaczeniem na
zalesienie gruntów nie stanowi cych własno ci Skarbu Pa stwa,
o) wydawanie opinii w sprawie przedstawionych przez nadle nictwa rocznych
planów zalesie gruntów nie stanowi cych własno ci Skarbu Pa stwa,
przeznaczonych do zalesie w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu,
8.

Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach:
a) przygotowywanie projektu powiatowego planu gospodarki odpadami oraz jego
okresowej aktualizacji,
b) zatwierdzanie lub odmowa w drodze decyzji programu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi po zasi gni ciu opinii wła ciwych organów
oraz przekazywanie kopii tych decyzji wła ciwym organom,
c) odmawianie w drodze decyzji zatwierdzenia programu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi oraz przekazywanie kopii tych decyzji wła ciwym organom,
d) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami,
e) zobowi zywanie w drodze decyzji wytwórcy odpadów do przedło enia wniosku
o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
f) wstrzymywanie w drodze decyzji działalno ci wytwórcy odpadów naruszaj cej
przepisy ustawy lub niezgodnej ze zło on informacj ,
g) wydawanie zezwole w drodze decyzji na prowadzenie działalno ci w zakresie
odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów po zasi gni ciu opinii
wła ciwych organów oraz przekazywanie kopii tych decyzji wła ciwym organom,
h) odmowa w drodze decyzji zezwolenia na prowadzenie działalno ci w zakresie
odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów i przekazywanie
kopii tych decyzji wła ciwym organom,
i) wzywanie do niezwłocznego zaniechania naruszenia ustawy przez posiadacza
odpadów, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalno ci w zakresie
odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów,
j) cofni cie wydanego zezwolenia na prowadzenie działalno ci w zakresie odzysku,
unieszkodliwiania , zbierania lub transportu odpadów, je eli posiadacz odpadów
mimo wezwania nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z wydanym
zezwoleniem oraz przekazywanie kopii tych decyzji wła ciwym organom,
k) zatwierdzanie w drodze decyzji instrukcji eksploatacji składowiska odpadów,
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l) odmowa zatwierdzenia w drodze decyzji instrukcji eksploatacji
składowiska odpadów,
ł) wydawanie zgody w drodze decyzji na zamkni cie składowiska odpadów,
m) wydawanie w drodze decyzji zezwolenia na składowanie odpadów niebezpiecznych
na wydzielonych cz ciach innych składowisk po uzgodnieniu z wła ciwymi
organami,
n) przygotowywanie dla Zarz du opinii dotycz cych projektu gminnego planu
gospodarki odpadami,
o) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów, którzy s zwolnieni z obowi zku
uzyskiwania zezwole na prowadzenie działalno ci w zakresie zbierania,
transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
p) ustalanie obowi zku ustanowienia zabezpieczenia roszcze mog cych powsta
w zwi zku z funkcjonowaniem składowiska,
r) wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub decyzji zatwierdzaj cej
program gospodarki odpadami niebezpiecznymi ł cznie z zezwoleniem na
prowadzenie działalno ci w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub
transportu odpadów,
s) wezwanie wytwórcy materiałów niebezpiecznych do niezwłocznego zaniechania
narusze ustawy, wstrzymanie działalno ci wytwórcy odpadów w zakresie
obj tym programem gospodarki odpadami,
t) odmawianie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
u) odmawianie wydania zezwolenia na prowadzenie działalno ci w zakresie odzysku,
unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów.
9. Z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r – o rybactwie ródl dowym:
a) wydawanie kart w dkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
b) rejestracja i oznakowanie sprz tu pływaj cego słu cego do połowu ryb,
c) wnioskowanie w sprawach utworzenia przez Rad Powiatu Społecznej
Stra y Rybackiej oraz uchwalenia jej regulaminu,
d) wydawanie legitymacji i oznak stra nikom Społecznej Rady Rybackiej,
e) wydawanie zezwole na przegradzanie sieciowymi narz dziami połowowymi
wi cej ni połowy szeroko ci ło yska wody płyn cej na wodach nie zaliczonych
do wód ródl dowych eglownych,
f) wydawanie zezwole po uzyskaniu wymaganych opinii na ustawianie sieciowych
rybackich narz dzi połowowych na wodach ródl dowych eglownych na szlaku
eglownym lub bezpo rednim jego s siedztwie.
10. Z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo wodne:
a) wydawanie decyzji na ustalenie linii brzegowej dla wód,
b) przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu wprowadzaj cej powszechne
korzystanie z wód w celu zaspokajania potrzeb społecznych,
c) ustalanie w drodze decyzji szczegółowych zakresów i terminów wykonania
konserwacji urz dze melioracji wodnych szczegółowych,
d) wydawanie decyzji o usuni ciu drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych
oraz odległo ci mniejszej ni 3 m od stopy wału,
e) w przypadku wykonania na wale przeciwpowodziowym lub w jego pobli u, albo na
obszarze bezpo redniego zagro enia powodzi , robót lub innych czynno ci, które
mog utrudni ochron przed powodzi , wydawanie decyzji o przywrócenie stanu
poprzedniego,
f) wydawanie pozwole wodnoprawnych,
49

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO
g) stwierdzanie wyga ni cia pozwolenia wodnoprawnego,
h) cofni cie lub ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego,
i) przegl d ustale pozwole wodnoprawnych na pobór wody lub wprowadzanie
cieków do wód, do ziemi lub urz dze kanalizacyjnych, a tak e realizacji tych
pozwole , co najmniej raz na 4 lata,
j) wydawanie decyzji o odszkodowaniu za cofni cie lub ograniczenie wydanego
pozwolenia wodnoprawnego,
k) zatwierdzanie w drodze decyzji statutu spółki wodnej,
l) na wniosek spółki wodnej lub zainteresowanego zakładu, w drodze decyzji,
wł czania zakładu do spółki, je eli jest to uzasadnione celami, dla których
spółka została utworzona,
ł) ustalanie w drodze decyzji wysoko ci i rodzaju wiadcze osób nie b d cych
członkami spółki wodnej a odnosz cych korzy ci z urz dze spółki lub
przyczyniaj cej si do zanieczyszczania wód,
m) sprawowanie kontroli i nadzoru nad działalno ci spółek wodnych,
n) stwierdzanie w drodze decyzji niewa no ci uchwały spółki wodnej sprzecznej
z prawem lub statutem,
o) w razie powtarzaj cego si naruszenia prawa lub statutu przez zarz d spółki
wodnej, rozwi zywanie zarz du spółki wodnej w drodze decyzji oraz wyznaczenie
osoby pełni cej obowi zki zarz du spółki wodnej,
p) ustanawianie w drodze decyzji zarz du komisarycznego spółki wodnej w
przypadkach okre lonych w ustawie,
r) wyst powanie z wnioskiem o wykre lenie spółki wodnej z katastru wodnego,
s) ustalanie wysoko ci odszkodowania je eli szkoda powstała w zwi zku z wydanym
pozwoleniem wodnoprawnym.
11. Z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i le nych:
a) wykonywanie zada z zakresu ochrony gruntów rolnych,
b) wydawanie decyzji o wył czeniu gruntów z produkcji rolnej,
c) wydawanie decyzji dotycz cych obowi zku zdj cia lub wykorzystania
na cele poprawy warto ci u ytkowej gruntów, próchniczej warstwy gleby,
d) nakazywanie wła cicielowi zalesienie, zadrzewienie czy zakrzewienie gruntów
lub zało enie na nich trwałych u ytków zielonych ze wzgl du na ochron gleb
przed erozj ,
e) prowadzenie na gruntach poło onych na obszarach szczególnej ochrony
rodowiska lub w strefach ochronnych, istniej cych wokół zakładów
przemysłowych, co 3 lata bada poziomu ska enia gleb i ro lin. Je eli badania te
wyka , e uzyskiwane płody nie nadaj si do spo ycia lub przetworzenia,
kosztami bada nale y obci y zakład przemysłowy,
f) rekultywacja gruntów rolnych zdewastowanych przez nieznanych sprawców,
g) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów
rolnych i le nych okre laj cych:
- stopie ograniczenia lub utraty warto ci u ytkowej gruntów,
- osob obowi zan do rekultywacji gruntów,
- kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów,
- uznanie rekultywacji gruntów za zako czon .
h) kontrola stosowania przepisów ustawy,
i) prowadzenie sprawozdawczo ci w sprawach ochrony gruntów rolnych
w zakresie:
- obszarów gruntów wył czonych z produkcji,
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-

ustalonych nale no ci rocznych i innych,
wielko ci obszarów i poło enia gruntów zdewastowanych i zdegradowanych
podlegaj cych rekultywacji i zagospodarowaniu,
- wyników rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
- istniej cych zasobów i eksploatacji złó torfów
j) prowadzenie rejestrów gruntów wył czonych z produkcji rolniczej oraz
podlegaj cych rekultywacji,
k) naliczanie opłat rocznych oraz prowadzenie ewidencji płatników
12. Z ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r o organizacji i hodowli zwierz t gospodarskich:
a) wydawanie po zasi gni ciu wła ciwej izby rolniczej albo wła ciwego zwi zku
hodowców prowadz cego ksi g lub rejestr hodowlany, na wniosek hodowcy,
na czas okre lony, decyzji o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu naturalnego.
13. Z ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r o zwalczaniu chorób zaka nych, badaniu
zwierz t rze nych i mi sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej:
a) w przypadku bezpo redniego zagro enia sanitarno-weterynaryjnego na terenie
powiatu pabianickiego wydawanie polecenia powiatowemu lekarzowi
weterynarii podj cia działa zmierzaj cych do usuni cia tego zagro enia,
b) informowanie wojewódzkiego lekarza weterynarii o wydaniu polecenia, o którym
mowa w pkt. a).
c) przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie kierunków działania
powiatowego lekarza weterynarii, w celu zapewnienia na obszarze powiatu
pabianickiego nale ytego stanu bezpiecze stwa sanitarno – weterynaryjnego.
14. Z ustawy z dnia 12 lipca 1995 r o ochronie ro lin uprawnych:
a) przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie kierunków działania
wojewódzkiego inspektora ochrony ro lin, w celu zapewnienia na obszarze
powiatu pabianickiego nale ytej ochrony ro lin,
b) w przypadku bezpo redniego zagro enia fitosanitarnego na terenie powiatu
pabianickiego wydawanie polecenia wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
ro lin podj cia działa zmierzaj cych do usuni cia tego zagro enia.
15 Z ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia:
a) okre lenie corocznie do dnia 31 marca powierzchni gruntów rolnych („rocznego
limitu zalesienia), które w danym roku mog by przeznaczone do zalesienia na
obszarze Powiatu,
b) rozpatrywanie wniosków według kolejno ci ich wpływu oraz prowadzenie ich
rejestru,
c) informowanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o otrzymanych wnioskach
i wyst powanie z pro b o akceptacj przez rad zmiany charakteru u ytkowania
gruntu,
d) wydawanie decyzji administracyjnej o przeznaczeniu gruntu rolnego do
zalesienia i przekazywanie jej do wiadomo ci wła ciwym organom,
e) sprawdzenie wykonania zalesienia i wydanie decyzji o prowadzeniu przez
wła ciciela gruntu uprawy le nej,
f) wstrzymanie wypłaty ekwiwalentu w przypadku prowadzenia uprawy le nej
niezgodnie z planem zalesienia,
g) wypłacanie ekwiwalentu wła cicielowi gruntu za prowadzenie uprawy le nej,
h) nakazywanie zwrotu pobranego ekwiwalentu wraz z odsetkami ustawowymi
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w przypadku zniszczenia uprawy,
i) dokonywanie oceny udatno ci uprawy w terminach okre lonych w ustawie i
ewentualne wypłacanie podwy szonej kwoty ekwiwalentu,
j) przekwalifikowanie z urz du zalesionego gruntu rolnego na grunt le ny, po
wydaniu pierwszej pozytywnej oceny udatno ci uprawy.
16. Z ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r o izbach rolniczych
a) zasi ganie opinii wła ciwej miejscowo izby rolniczej o projektach aktów prawa
miejscowego dotycz cych rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.
17. Z ustawy z dnia 22 maja 2003 r o ubezpieczeniach obowi zkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpiecze
Komunikacyjnych
a) wykonywanie w imieniu Starosty jego uprawnie w zakresie kontroli spełniania
obowi zku zawarcia umowy ubezpieczenia budynków rolniczych, zgodnie z
wła ciwo ci miejscow , ze wzgl du na poło enie gospodarstwa rolnego lub
miejsce zamieszkania rolnika,
b) zawiadamianie na pi mie wójta ( burmistrza, prezydenta miasta) wła ciwego
ze wzgl du na miejsce poło enia gospodarstwa rolnego poło enia gospodarstwa
rolnego, je eli osoba kontrolowana nie oka e dokumentu potwierdzaj cego
zawarcie umowy ubezpieczenia obowi zkowego budynków wchodz cych w
skład
gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarze losowych, zwanym
ubezpieczeniem budynków rolniczych.
§ 60
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
Do zada Wydziału Organizacyjnego nale y w szczególno ci:
1. Obsługa Powiatowej Komisji Wyborczej i Powiatowej Komisji d/s Referendum, w tym:
a/ zabezpieczenie materialno -technicznych warunków do pracy tych komisji,
b/ współpraca z Delegatur Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi,
gminnymi biurami wyborczymi oraz innymi podmiotami powołanymi do
organizacji i przeprowadzenia wyborów na terenie Powiatu.
2. Prowadzenie zaopatrzenia w sprz t, wyposa enie, materiały biurowe i rodki czysto ci
oraz pras i dzienniki urz dowe dla Starostwa .
3. Prowadzenie spraw zwi zanych z komputeryzacj i informatyzacj Starostwa.
4. Prowadzenie Archiwum Zakładowego Starostwa .
5. Administrowanie budynkami Starostwa, w tym w szczególno ci terminowe
przeprowadzanie przewidzianych prawem przegl dów i kontroli oraz prowadzenie
na bie co „Ksi ek Obiektu Budowlanego” dla poszczególnych budynków Starostwa.
6. Utrzymanie porz dku i czysto ci w obiektach i na terenach bezpo rednio przyległych
do Starostwa.
7. Prowadzenie bie cej konserwacji i drobnych napraw obiektów i sprz tu Starostwa.
8. Gospodarowanie drukami i formularzami dla potrzeb Starostwa i powiatowych jednostek
organizacyjnych.
9. Zabezpieczanie informacji wizualnej dla interesantów.
10.Wywieszanie aktów prawnych Rady, Zarz du i Starosty oraz innych dokumentów na
52

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO
tablicach ogłosze zlokalizowanych w budynkach Starostwa.
11.Zabezpieczenie wła ciwej ochrony mienia Starostwa.
12.Gospodarowanie taborem samochodowym Starostwa.
13.Załatwianie całokształtu spraw zwi zanych z piecz ciami urz dowymi, piecz tkami
nagłówkowymi i imiennymi oraz tablicami urz dowymi.
14.Zabezpieczenie wła ciwej ł czno ci telefonicznej, telefaxowej i alarmowej Starostwa.
15.Prowadzenie remontów, rozbudowy, modernizacji i budowy nowych powiatowych
obiektów i urz dze administracyjnych Starostwa , w tym:
a/ zlecanie opracowa dokumentacji technicznej dotycz cej remontów,
modernizacji i budowy nowych obiektów,
b/ zlecanie robót i usług w zakresie remontów i inwestycji zgodnie z przepisami
ustawy o zamówieniach publicznych,
c/ prowadzenie modernizacji i remontów obiektów,
d/ budowa nowych i rozbudowa istniej cych obiektów.
16.Przeprowadzanie stosownych post powa o udzielenie zamówienia publicznego
w sprawach nale cych do zada wydziału.
17.Prowadzenie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz nadzorowania
zamieszczania stosownych informacji i dokumentów przez wydziały i powiatowe
jednostki organizacyjne.
18.Prowadznie spraw zwi zanych z ochron danych osobowych w funkcjonuj cych
w Starostwie systemach informatycznych, w tym opracowywanie stosownych instrukcji i
zabezpiecze .
19.Prowadzenie bie cej eksploatacji oraz utrzymania w pełnej sprawno ci kotłowni
lokalnych zlokalizowanych w budynkach Starostwa.
§ 61
WYDZIAŁ O WIATY I WYCHOWANIA
Do zada Wydziału O wiaty i Wychowania nale y w szczególno ci:
1. Z ustawy dnia 7 wrze nia 1991 r o systemie o wiaty:
a) wnioskowanie w sprawie utworzenia lub likwidacji publicznych szkół podstawowych
specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych
i szkół mistrzostwa sportowego,
b) wnioskowanie w sprawie utworzenia lub likwidacji placówek o wiatowo wychowawczych, placówek pracy pozaszkolnej, w tym ognisk artystycznych,
c) wnioskowanie w sprawie utworzenia lub likwidacji publicznych placówek
doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych,
d) wnioskowanie w sprawie utworzenia lub likwidacji poradni psychologiczno pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych,
e) nadzór merytoryczny, finansowy i administracyjny nad szkołami,
placówkami i poradniami, o których mowa w lit. a – d,
f) ustalanie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
g) okre lanie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych,
h) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
i) wydawanie decyzji w sprawie odmowy wpisu do ewidencji szkoły lub placówki
niepublicznej,
j) wnioskowanie w sprawie nadania lub cofni cia szkołom niepublicznym uprawnie
szkoły publicznej,
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k) wnioskowanie w sprawie wydania zezwolenia na zało enie szkoły publicznej przez
osob prawn lub fizyczn ,
l) wnioskowanie w sprawie ł czenia szkół ró nych typów lub placówek w zespoły,
ł) wnioskowanie w sprawie powołania, składu osobowego i zasad wyboru członków
powiatowej rady o wiatowej,
m) opracowywanie projektu regulaminu działania powiatowej rady o wiatowej,
n) opracowywanie projektu szczegółowych zasad udzielania dotacji niepublicznym
szkołom podstawowym specjalnym, gimnazjom specjalnym i szkołom
ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych,
o) wnioskowania w sprawie zwi kszenia rodków na wynagrodzenia nauczycieli
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Pabianicki,
p) wnioskowania w sprawie utworzenia jednostek obsługi ekonomiczno administracyjnej
szkół i placówek publicznych,
r) wnioskowanie w sprawie przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły lub placówki,
s) opracowywanie projektu regulaminu komisji konkursowej wyłaniaj cej kandydata na
dyrektora szkoły lub placówki,
t) proponowanie składu osobowej komisji konkursowej wyłaniaj cej kandydata na
dyrektora szkoły lub placówki,
u) opiniowania w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki
je eli do konkursu nie zgłosił si aden kandydat albo w wyniku konkursu nie
wyłoniono kandydata, ustalonemu przez siebie kandydatowi,
w) wnioskowania w sprawie powierzenia lub odwołania ze stanowiska wicedyrektora
lub innego stanowiska kierowniczego szkoły lub placówki,
x) przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów w tym sprawozda
i analiz dla organów Powiatu Pabianickiego w sprawach, o których mowa w pkt. a-x,
y) obsługa komisji konkursowej wyłaniaj cej kandydata na dyrektora szkoły lub
placówki,
z) współdziałanie z organami sprawuj cymi nadzór pedagogiczny nad szkołami
i placówkami,
z1) na podstawie wytycznych Zarz du Powiatu, ustalanie profilu kształcenia w
szkołach ponadgimnazjalnych, ilo ci klas otwieranych w poszczególnych
szkołach w danym roku szkolnym,
z2) na podstawie wytycznych Zarz du Powiatu, zatwierdzanie arkuszy
organizacyjnych szkół,
z3) przygotowanie projektów uchwał, analiz i innych materiałów wynikaj cych
z wypełniania przez Powiat funkcji organu prowadz cego szkoły i placówki
o wiatowo – wychowawcze.
2. Z ustawy dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela:
a) współdziałanie ze zwi zkami zawodowymi w zakresie:
- zawierania porozumie w sprawach nieustalonych w ustawie o zwi zkach
zawodowych,
- zawierania ponadzakładowego układu zbiorowego dla nauczycieli szkół
prowadzonych przez Powiat Pabianicki z ponadzakładowymi organizacjami
zrzeszaj cymi nauczycieli,
- okre lania tygodniowego obowi zkowego wymiaru godzin dla nauczycieli,
zasad jego rozliczania, w tym dla nauczycieli pełni cych funkcje kierownicze,
- regulaminu nagród dla nauczycieli ,
- innych spraw ustalonych w ustawie o zwi zkach zawodowych.
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b) wnioskowanie po uzyskaniu opinii organu sprawuj cego nadzór pedagogiczny
o ustalenie:
- zasad rozliczania tygodniowego obowi zkowego wymiaru godzin zaj
nauczycieli, dla których ustalony plan zaj jest ró ny w poszczególnych
okresach roku szkolnego,
- zasad udzielania i rozmiaru obni ek tygodniowego obowi zkowego wymiaru
zaj dla dyrektora, wicedyrektora i innych nauczycieli pełni cych funkcje
kierownicze oraz przyznawanie zwolnie od obowi zku realizacji zaj ,
- tygodniowego obowi zkowego wymiaru godzin dla nauczycieli nie
prowadz cych bezpo rednio z uczniami lub wychowankami zaj dydaktycznych,
wychowawczych i opieku czych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zaj w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na
odległo ,
- wyra ania zgody, by dyrektor szkoły obni ył tygodniowy obowi zkowy
wymiar zaj , ze wzgl du na doskonalenie si , wykonywanie pracy naukowej
lub prac zleconych przez organ sprawuj cy nadzór pedagogiczny lub organ
prowadz cy szkoł .
c) wnioskowanie o wyodr bnienie rodków na dofinansowanie doskonalenia
nauczycieli, w tym organizacj systemu doradztwa zawodowego,
d) przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów w tym sprawozda i
analiz dla organów Powiatu Pabianickiego w sprawach, o których mowa w pkt.
a) – c).
3. Z ustawy z dnia 12 wrze nia 1990 r o szkolnictwie wy szym:
a) opiniowanie wniosków wy szych uczelni oraz wy szych uczelni zawodowych
w sprawie dofinansowania.
§ 62
BIURO KONTROLI I AUDYTU WEWN TRZNEGO
Do zada Biura Kontroli i Audytu Wewn trznej nale y w szczególno ci:
1. Z Rozporz dzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2002 r w sprawie szczegółowego
przeprowadzania audytu wewn trznego:
Przeprowadzanie audytu wewn trznego w komórkach organizacyjnych Starostwa
i powiatowych jednostkach organizacyjnych, w szczególno ci poprzez:
a) badanie wiarygodno ci sprawozda finansowych oraz sprawozda z wykonania
bud etu przez nast pcze sprawdzenia:
- przestrzegania zasad rachunkowo ci,
- zgodno ci zapisów w ksi gach rachunkowych z dowodami ksi gowymi
- zgodno ci sprawozda finansowych oraz sprawozdania z wykonania bud etu
z zapisami w ksi gach rachunkowych.
b) dokonywanie oceny adekwatno ci, efektywno ci i skuteczno ci systemów kontroli,
w tym przestrzegania procedur kontroli oraz zarz dzania ryzykiem i kierowania
jednostk finansów publicznych,
c) dokonywanie oceny przestrzegania zasady celowo ci i oszcz dno ci w dokonywaniu
wydatków, uzyskiwania mo liwie najlepszych efektów w ramach posiadanych
rodków oraz przestrzegania terminów realizacji zada i zaci gni tych zobowi za ,
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d) dokonywanie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania danej jednostki, bior c
pod
uwag w szczególno ci:
- cele i zadania jednostki,
- przepisy prawne dotycz ce działania jednostki,
- wyniki wcze niej przeprowadzonego audytu,
- wyniki wcze niej dokonywanej oceny adekwatno ci, efektywno ci
i
skuteczno ci systemów kontroli, w tym kontroli finansowej,
- wewn trzne i zewn trzne czynniki ryzyka maj ce wpływ na realizacj celów
jednostki,
- uwagi pracowników jednostki,
- liczb , rodzaj i wielko dokonywanych operacji finansowych,
- mo liwo dysponowania przez jednostk rodkami pochodz cymi ze ródeł
zagranicznych, niepodlegaj cych zwrotowi ze szczególnym uwzgl dnieniem
wymogów dawcy,
- liczb i kwalifikacje pracowników jednostki,
- działania jednostki, które mog wpłyn na opini publiczn ,
- sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania bud etu
e) przygotowywanie rocznego planu audytu wewn trznego,
f) przeprowadzanie na wniosek Zarz du, audytu wewn trznego poza rocznym planem
audytu,
g) opracowywanie programu zadania audytowego przed przyst pieniem do realizacji
zadania,
h) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dokonywanie zmiany programu zadania
audytowego w trakcie jego przeprowadzania, w porozumieniu z Zarz dem,
i) wykonywanie czynno ci audytu wewn trznego z zachowaniem przepisów o ochronie
informacji niejawnych,
j) przyjmowanie i wł czanie do bie cych akt audytu o wiadcze dotycz cych
przedmiotu audytu, składanych przez pracowników jednostki lub komórki, w której
jest przeprowadzany audyt,
k) powoływanie, w uzgodnieniu z Zarz dem, rzeczoznawcy do udziału w zadaniu
audytowym,
l) prowadzenie bie cych akt audytu celem dokumentowania przebiegu i wyniku
zadania audytowego oraz gromadzenia informacji w postaci akt stałych,
m) przeprowadzanie, przed przyst pieniem do realizacji zadania audytowego, narady
otwieraj cej z udziałem audytorów wewn trznych uczestnicz cych w zadaniu
audytowym, kierownika audytowanej jednostki lub komórki organizacyjnej lub
wyznaczonego przez niego pracownika, w celu uzgodnienia unikani cia zakłóce w
trakcie przeprowadzania zadania audytowego,
n) organizowanie w trakcie realizacji zadania audytowego, w miar potrzeb, narad z
pracownikami jednostki lub komórki, w której jest przeprowadzany audyt
wewn trzny,
o) zwoływanie narady zamykaj cej po zako czeniu realizacji zadania audytowego, z
udziałem kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej oraz wyznaczonych przez
niego pracowników, celem przedstawienia wst pnych ustale i wniosków audytu
wewn trznego,
p) sporz dzanie protokołów z narad, o których mowa w pkt. n) i o), zawieraj cych
informacje o celu, przebiegu i wyniku narad,
q) przygotowywanie sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewn trznego, w którym
przedstawia si ustalenia i wnioski poczynione w trakcie audytu wewn trznego,
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r) przedkładanie kierownikowi jednostki lub komórki organizacyjnej sprawozdania z
przeprowadzonego audytu,
s) dokonywanie analizy zgłoszonych do sprawozdania przez kierownika jednostki lub
komórki organizacyjnej wyja nie lub zastrze e , podejmowanie odpowiednich
czynno ci wyja niaj cych i w razie uznania zasadno ci cz ci lub cało ci wyja nie
lub zastrze e , zmiana lub uzupełnienie cz ci lub cało ci sprawozdania. W razie
nieuwzgl dnienia wyja nie lub zastrze e , przekazanie swojego stanowiska wraz z
uzasadnieniem kierownikowi jednostki lub komórki organizacyjnej,
t) przekazywanie Zarz dowi i kierownikowi jednostki lub komórki organizacyjnej po
jednym egzemplarzu ostatecznej wersji sprawozdania oraz wł czenie trzeciego
egzemplarza do bie cych akt audytu wewn trznego,
u) przeprowadzanie, w razie potrzeby, czynno ci sprawdzaj cych celem oceny
dostosowania działa jednostki lub komórki organizacyjnej do zgłoszonych uwag i
wniosków oraz sporz dzanie z nich notatki informacyjnej, przekazywanej nast pnie
Zarz dowi i kierownikowi jednostki lub komórki organizacyjnej, w której
przeprowadzano audyt.
2. Z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorz dzie powiatowym:
a) opracowywanie okresowych planów kontroli w układzie przedmiotowo –
podmiotowym (według tematów i jednostek (komórek) przewidzianych
do kontroli,
b) badanie i ocena działalno ci poszczególnych jednostek (komórek )
organizacyjnych w wytypowanych zagadnieniach z punktu widzenia kryteriów
sprawno ci organizacji, celowo ci, gospodarno ci, w celu likwidacji
niekorzystnych zjawisk działalno ci bie cej oraz zapobieganie ich powstawaniu
w przyszłej działalno ci, mi dzy innymi na podstawie:
- przeprowadzonych kontroli planowych, zgodnie z zatwierdzonymi przez
Zarz d okresowymi planami kontroli.
- przeprowadzonych na polecenie Zarz d kontroli dora nych,
- wyników kontroli przeprowadzonej w jednostce (komórce) organizacyjnej
- przez organa kontroli zewn trznej i Komisj Rewizyjn Rady Powiatu
Pabianickiego.
- przeprowadzonych planowych lub dora nych kontroli sprawdzaj cych
wykonanie wniosków pokontrolnych.
c) w przypadku wyst pie osób przeprowadzaj cych kontrol zewn trzn ,
udzielanie im za zgod Starosty, pomocy w zakresie przeprowadzanej kontroli.
d) sukcesywne wykorzystywanie ustale kontroli do inspirowania działa jednostek
(komórek) i osób kontrolowanych, maj ce na celu usuni cie stwierdzonych
nieprawidłowo ci.
e) przygotowywanie projektów wniosków i wyst pie pokontrolnych.
f) opracowywanie w miar potrzeb sprawozda ze swojej działalno ci oraz jej
wyników.
§ 63
BIURO RADY POWIATU
Do zada Biura Rady nale y w szczególno ci:
1. Gromadzenie materiałów niezb dnych dla pracy Rady i jej komisji.
2. Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady i jej komisji.
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3. Protokołowanie obrad Rady i posiedze komisji Rady.
4. Zawiadamianie radnych i osób zapraszanych na obrady Rady i posiedzenia komisji
Rady.
5. Prowadzenie rejestru:
a) uchwał Rady,
b) wniosków i opinii komisji Rady,
c) interpelacji, wniosków i zapyta radnych,
6. Przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków komisji i interpelacji
radnych wła ciwym naczelnikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich
załatwianiem.
7. Przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady.
8. Udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowi zków radnego.
9. Przekazywanie do Biura Zarz du Powiatu uchwał Rady i innych dokumentów Rady
do opublikowania w Dzienniku Urz dowym Województwa Łódzkiego.
10. Przechowywanie bie cej dokumentacji Rady Powiatu, jej komisji oraz protokołów
Zarz du,
11. Sporz dzanie miesi cznych list wypłat radnym diet i zwrotów kosztów podró y
słu bowych.
12. Opracowywanie projektu wydatków na działalno Rady na dany rok bud etowy, zgodnie
z obowi zuj c procedur i terminami ustalonymi przez Zarz d.
19. Przedkładanie Wydziałowi Organizacyjnemu planowanych wydatków Biura – w tym
zakupów inwestycyjnych i wyposa enia, zgodnie z obowi zuj ca procedur i terminami
ustalonymi przez Zarz d.
20. Organizowanie i obsługa narad i konferencji zwoływanych przez Przewodnicz cego
Rady.
21. Organizowanie i obsługa dy urów radnych zwi zanych z przyjmowaniem skarg i
wniosków mieszka ców Powiatu przez radnych.
22. Współdziałanie z Wydziałem Organizacyjny i
Biurem Zarz du Powiatu w
przeprowadzaniu wyborów do Rady Powiatu oraz powiatowego referendum.
23. Udost pnianie, na wniosek zainteresowanej osoby, dokumentów z sesji Rady i posiedze
komisji Rady.
24. Udost pnianie uchwał Rady do wgl du w siedzibie Starostwa.
25. Zamieszczanie protokołów z sesji Rady i posiedze komisji na stronach podmiotowych
Biuletynu Informacji Publicznej.
26. Zamieszczanie informacji o terminach i porz dku obrad sesji Rady i posiedze komisji na
stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej.
27. Archiwizowanie uchwał i innych dokumentów Rady.
§ 64
BIURO ZARZ DU POWIATU
Do zada Biura Zarz du Powiatu nale y zapewnienie obsługi organizacyjnej oraz
administracyjnej Zarz du i Starosty, w szczególno ci:
I.
1.
2.
3.
4.

Prowadzenie spraw Zarz du Powiatu
Gromadzenie materiałów niezb dnych dla pracy Zarz du.
Przygotowywanie materiałów na posiedzenia Zarz du.
Protokołowanie obrad Zarz du.
Zawiadamianie członków Zarz du i osób zaproszonych o terminie i miejscu posiedzenia
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Zarz du.
5. Prowadzenie rejestru:
a) wniosków i opinii komisji Rady,
b) interpelacji, wniosków i zapyta radnych,
przekazanych do rozpatrzenia przez Zarz d lub jego poszczególnych członków.
6. Przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady, wniosków komisji i interpelacji
radnych wła ciwym naczelnikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich
załatwianiem.
7. Przekazywanie organom nadzoru uchwał Rady i Zarz du.
8. Przekazywanie uchwał Rady i innych dokumentów do opublikowania w Dzienniku
Dzienniku Urz dowym Województwa Łódzkiego.
9. Prowadzenie rejestru uchwał Zarz du i zarz dze Starosty.
10. Prowadzenie rejestru regulaminów organizacyjnych powiatowych jednostek
organizacyjnych.
11. Przechowywanie bie cej dokumentacji posiedze oraz protokołów z posiedze
Zarz du.
12. Sporz dzanie wyci gów z protokołów z posiedze Zarz du oraz przekazywanie ich
wła ciwym wydziałom Starostwa
13. Organizowanie i obsługa narad i konferencji zwoływanych przez Starost .
14. Współdziałanie z Wydziałem Organizacyjnym i Biurem Rady Powiatu w
przeprowadzaniu wyborów do Rady Powiatu oraz powiatowego referendum.
15. Udost pnianie, na wniosek zainteresowanej osoby, dokumentów z posiedze Zarz du.
16. Udost pnianie uchwał Zarz du do wgl du w siedzibie Starostwa.
17. Zamieszczanie protokołów z posiedze Zarz du na stronie podmiotowej Biuletynu
Informacji Publicznej.
18. Przekazywanie wydziałom Starostwa zarz dze i dyspozycji Starosty.
19. Archiwizowanie dokumentów z pracy Zarz du.
II. Prowadzenie kancelarii i sekretariatu Starostwa
1. Prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty, w tym prowadzenie kalendarza
spotka , narad i wizyt Starosty i Wicestarosty.
2. Prowadzenie kancelarii tajnej Starostwa.
3. Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa, w tym przyjmowanie, rejestracja i
przekazywanie do wła ciwych komórek organizacyjnych korespondencji wpływaj cej do
Starostwa.
4. Wdra anie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej
i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
5. Prowadzenie zbioru dokumentacji przeprowadzanych kontroli zewn trznych i
wewn trznych.
6. Prowadzenie zbioru wydanych upowa nie do wydawania decyzji administracyjnych
w imieniu Starosty.
7. Prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upowa nie udzielonych przez Zarz d i Starost ,
8. Prowadzenie zbioru zawartych porozumie z gminami lub innymi jednostkami
organizacyjnymi.
8. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływaj cych do Starostwa.
III. Prowadzenie spraw kadrowo - socjalnych
1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników powiatowych
jednostek organizacyjnych.
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2. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa oraz prowadzenie zwi zanej z
tym niezb dnej dokumentacji, w tym udzielonych z zakładowego funduszu wiadcze
socjalnych wiadcze i po yczek.
3. Koordynowanie szkole i dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników
Starostwa.
4. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotycz cej zawieranych przez Starost
ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.
5. Planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa.
6. Współpraca z Powiatowym Urz dem Pracy w sprawach prac interwencyjnych i robót
publicznych.
7. Współpraca z Zakładem Ubezpiecze Społecznych w sprawach zasiłków oraz emerytalno
– rentowych pracowników Starostwa.
8. Współpraca z urz dami skarbowymi w sprawach podatkowych oraz o wiadcze
maj tkowych składanych przez pracowników Starostwa.
9. Współpraca z urz dami skarbowymi w sprawach o wiadcze maj tkowych składanych
przez radnych, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz pracowników
powiatowych jednostek organizacyjnych wydaj cych decyzje administracyjne z
upowa nienia Starosty.
10. Przyjmowanie, analiza, rejestrowanie i przechowywanie o wiadcze maj tkowych
pracowników Starostwa oraz kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
11. Przyjmowanie analiza, rejestrowanie i przechowywanie pozostałych o wiadcze
i informacji składanych na podstawie obowi zuj cych przepisów przez pracowników
Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
12. Sporz dzanie miesi cznych list płac, list wypłat nagród jubileuszowych oraz list wypłat
odpraw emerytalnych i rentowych.
13. Wystawianie druków polecenia słu bowego kierowników powiatowych jednostek
organizacyjnych i pracowników Starostwa oraz prowadzenie stosownego rejestru.
14. Sporz dzanie analiz kadrowych, prognoz i sprawozdawczo ci.
15. Wykonywanie kontroli przestrzegania porz dku i dyscypliny pracy.
16. Prowadzenie rejestru wyj słu bowych i pracy w godzinach nadliczbowych.
17. Prowadzenie miesi cznej i rocznej ewidencji czasu pracy pracowników Starostwa.
18. Prowadzenie spraw zwi zanych z praktykami i sta ami studentów i uczniów odbywanymi
w Starostwie.
IV. Prowadzenie kontaktów z mediami
1. Współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi,
w tym organizacja konferencji prasowych w sprawach dotycz cych realizacji
wszystkich zada Powiatu Pabianickiego przez Starostwo, powiatowe jednostki
organizacyjne oraz powiatowe słu by, inspekcje i stra e.
2. Przygotowywanie dla mediów pisemnych materiałów informacyjnych o pracy
organów Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz powiatowych słu b,
inspekcji i stra y.
3. Przekazywanie na bie co Staro cie zestawu informacji i publikacji prasowych
dotycz cych działalno ci Starostwa, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz
powiatowych słu b, inspekcji i stra y.
4. Prowadzenie dokumentacji materiałów prasowych.
5. Prawidłowe i terminowe udzielanie informacji na krytyk prasow .
6. Przygotowywanie projektów okoliczno ciowych listów gratulacyjnych, ycze i
kondolencji itp. oraz przekazywanie ich do publikacji w mediach, po uprzednim
uzgodnieniu ze Starost miejsca publikacji.
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§ 65
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH
Do zada zespołu radców prawnych nale y w szczególno ci:
1. Uzgadnianie projektów aktów prawnych Rady, Zarz du i Starosty oraz opiniowanie ich
pod wzgl dem redakcyjnym i prawnym.
2. Udział w negocjowaniu warunków umów i porozumie zawieranych przez Powiat,
opiniowanie projektów tych umów i porozumie pod wzgl dem redakcyjnym i prawnym.
3. Udzielanie wyja nie i sporz dzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarz du, Starosty
i poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa.
4. Informowanie Zarz du, Starosty i kierowników komórek organizacyjnych Starostwa o
zmianach w przepisach prawnych dotycz cych działalno ci organów Powiatu, zada i
kompetencji Zarz du oraz poszczególnych komórek organizacyjnych starostwa i
powiatowych jednostek organizacyjnych.
5. Obsługa prawna posiedze Zarz du i Rady.
6. Wykonywanie zast pstwa procesowego przed s dami w sprawach dotycz cych działania
Rady, Zarz du, Starosty i Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych ( w
sprawach przekraczaj cych zakres pełnomocnictw udzielonym tym jednostkom).
7. Wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucj nale no ci Powiatu i Skarbu Pa stwa
oraz współdziałanie w podejmowaniu czynno ci w zakresie post powania egzekucyjnego.
8. Gromadzenie i udost pnianie zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionych przez
Powiat Pabianicki.
§ 66
GEODETA POWIATOWY
Do zakresu działania Geodety Powiatowego nale zadania słu by geodezji i kartografii
Rzeczypospolitej Polskiej. Do zada Geodety Powiatowego nale y w szczególno ci:
1. Z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne:
wykonuje zadania słu by geodezyjnej i kartograficznej, któr w powiecie stanowi
Starosta, a w szczególno ci:
a) ustala wykonawc prac z zakresu zakładania i modernizacji geodezyjnych osnów
szczegółowych oraz zatwierdza projekty osnów, a tak e nadzoruje zmian układu
odniesienia z układu współrz dnych płaskich prostok tnych „1965” na układ
współrz dnych prostok tnych płaskich „2000” dla wszystkich u ytkowych
materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego w terminie do 31 grudnia 2009 r.,
b) powierza na wniosek gminy wójtowi sprawy nale ce do zada Starosty
i kompetencji z zakresu geodezji i kartografii po sprawdzeniu czy gmina spełniła
wymagania okre lone w przepisach wykonawczych do ustawy,
c) sprawuje nadzór nad prowadzeniem przez Powiatowy O rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Pabianicach powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, w szczególno ci na podstawie zasad
okre lonych w stosownych przepisach wykonawczych do ustawy :
- przyjmowanie przez PODGiK od wykonawców prac geodezyjnych
i kartograficznych zgłoszenia o przyst pieniu do ich wykonania oraz
odbieranie do pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
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powstałych materiałów lub informacji o nich,
- wykonywanie kopii zabezpieczaj cych bazy danych i przekazywanie ich
wojewódzkiemu inspektorowi nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
- zawieranie umów o udost pnianiu baz danych systemu informacji o terenie,
- aktualizacj numerycznej mapy zasadniczej przez o rodek dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej,
- wł czanie danych opisuj cych zarejestrowane systemy informacji o terenie
do bazy metadanych krajowego systemu informacji o terenie na poziomie
powiatu,
- powołuje komisj do oceny wniosku dyrektora o rodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej o wył czenie z zasobu geodezyjnego
i kartograficznego materiałów, które utraciły przydatno u ytkow , oraz
nadzoruje sposób i tryb gromadzenia materiałów stanowi cych powiatowy
zasób geodezyjny i kartograficzny, na podstawie zasad okre lonych
w przepisach wykonawczych do ustawy,
- nadzoruje na podstawie zasad okre lonych w przepisach wykonawczych
do
ustawy czynno ci PODGiK w zakresie:
- klasyfikowania, kwalifikowania i porz dkowania materiałów
wył czonych z pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- nadzoruje prawidłowo okre lania przez PODGiK materiałów, które ze
wzgl du na ochron interesów pa stwa lub interesu społecznego oznacza
si klauzul "poufne",
- nadzoruje prowadzenie mapy zasadniczej i przekształcanie jej przez
PODGiK w posta numeryczn .
d) wykonuje czynno ci formalno-prawne zwi zane z zakładaniem, modernizacj ,
okresow weryfikacj ewidencji gruntów i budynków oraz sprawuje nad
prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków przez PODGiK, w szczególno ci:
- zawiadamia o wszcz ciu post powania w sprawie zało enia ewidencji lub jej
modernizacji,
- opracowuje projekt zało enia ewidencji lub jej modernizacji i uzgadnia ten
projektu
z wojewódzkim
inspektorem
nadzoru
geodezyjnego
i kartograficznego,
- ustala wykonawc prac przewidzianych w projekcie,
- zawiadamia wła cicieli, wieczystych u ytkowników, jednostki organizacyjne
które sprawuj zarz d i trwały zarz d nad nieruchomo ciami, organy
administracji publicznej gospodaruj ce nieruchomo ciami oraz posiadaczy
samoistnych o wyło eniu projektu operatu geodezyjno kartograficznego po
zako czeniu prac przez wykonawc prac,
- rozpatruje uwagi i zastrze enia do danych ewidencyjnych przedstawionych
w projekcie operatu opisowo-kartograficznego po analizie tych uwag
przeprowadzonych przez PODGiK i zapewnia wszystkim zainteresowany
zapoznanie si ze sposobem rozpatrzenia zgłoszonych przez nich uwag,
- zatwierdza ostateczn decyzj operat opisowo-kartograficznego,
- zarz dza okresowe weryfikacje danych ewidencyjnych,
- nadzoruje działania modernizacyjne ewidencji gruntów i budynków,
- sporz dza powiatowe zestawienia zbiorcze danych ewidencji gruntów
i budynków,
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e)

f)
g)

h)
i)

j)

- przeprowadza post powanie administracyjne gdy aktualizacja operatu
ewidencyjnego wymaga wyja nie
zainteresowanych lub uzyskania
dodatkowych dowodów,
- nadzoruje zapewnienie nieodpłatnego dost pu do baz danych ewidencji
gruntów i budynków dla gmin z powiatu pabianickiego i Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- nadzoruje nad prowadzeniem przez PODGiK rejestru cen nieruchomo ci,
- nadzoruje współprac PODGiK z organami i jednostkami organizacyjnymi
realizuj cymi zadania z zakresu: planowania gospodarczego, planowania
przestrzennego, wymiaru podatków i wiadcze , oznaczania nieruchomo ci w
ksi gach wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomo ciami
oraz ewidencji gospodarstw rolnych w dziedzinie współdziałania w zakresie
utworzenia i sfinansowania systemu dost pu i wymiany danych mi dzy
ewidencj gruntów i budynków a ewidencjami i rejestrami publicznymi
prowadzonymi przez te organy i jednostki organizacyjne,
- nadzoruje współprac PODGiK z Szefem Krajowego Centrum Informacji
Kryminalnych w zakresie niezb dnym do realizacji jego zada ustawowych.
wnioskuje do zarz dcy terenów zamkni tych o przekazanie danych ewidencyjnych,
którym nie została przyznana klauzula tajno ci oraz nadzoruje PODGiK w zakresie
dostosowywaniem danych ewidencyjnych do przepisów o ochronie danych niejawnych
na terenach, gdzie został ustalony nowy teren zamkni ty, oraz wył cza z ewidencji
i przekazuje zarz dzaj cemu terenem zamkni tym dokumentacji zawieraj cej
informacj niejawn na podstawie zapisów w przepisach wykonawczych do ustawy,
orzeka o zmianie klasyfikacji gruntów,
nadzoruje prowadzenie przez PODGiK geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz uzgadnianie projektowanych sieci terenu na podstawie przepisów wykonawczych
do ustawy, w szczególno ci:
- zawiadamia o wszcz ciu post powania w sprawie zało enia ewidencji,
- ustala zgodnie z wła ciwymi przepisami wykonawc prac przewidzianych
w projekcie,
- zatwierdza ostateczn decyzj operat GESUT i przekazuje do publikacji
orzeczenie do dziennika urz dowego wojewody,
- nadzoruje
nad
bie cym
administrowaniem,
ci gł
aktualizacj
i udost pnianiem informacji przez PODGiK,
- orzeka w sprawach GESUT, tam gdzie przepisy kpa wymagaj
przeprowadzenia post powania administracyjnego,
- przedkłada Staro cie kandydatów do powołania na przewodnicz cego ZUDP,
- ustala członków Zespołu ZUDP,
- nadzoruje tryb i zasady uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
dysponuje
rodkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym,
nadzoruje czynno ci prowadzenia Krajowego Systemu Informacji o Terenie w
zakresie baz danych powiatowych w tym:
- współpracuje
przy tworzeniu systemu z jednostkami organizacyjnymi,
zainteresowanymi tworzeniem tego systemu,
- akceptuje umowy zawieranych przez PODGiK okre laj ce form i tryb
współpracy przy zakładaniu systemu na danym terenie w cz ci fakultatywnej,
- nadzoruje prowadzenie przez PODGiK bazy metadanych o instytucjach
wykorzystuj cych dane z cz ci obligatoryjnej systemu.
podejmuje decyzje zakresie potrzeb zakładania szczegółowych osnów geodezyjnych,
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k) nadzoruje zakładanie i aktualizacj przez PODGiK mapy zasadniczej,
l) sprawuje kontrol działalno ci geodezyjnej i kartograficznej w z zakresie
okre lonym w przepisach wykonawczych do ustawy, w szczególno ci:
- zgodno ci wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych ze standardami
technicznymi dotycz cymi geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie,
- wypełnianie obowi zku zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz
przekazywania materiałów i informacji uzyskanych w wyniku tych prac do
pa stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- uzyskiwania zgody na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz
reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów
fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowi cych pa stwowy zasób
geodezyjny i kartograficzny,
- posiadania uprawnie zawodowych przez osoby wykonuj ce samodzielne
funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 42 ust. 1
ustawy,
- przesyłanie zalece pokontrolnych,
m) wydaje zezwolenia na rozpowszechnienie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w
celu rozpowszechnienia, rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych
i teledetekcyjnych stanowi cych powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny na
podstawie zasad okre lonych w przepisach wykonawczych do ustawy,
n) prowadzi ochron znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
uszczegółowionej w przepisach wykonawczych do ustawy, polegaj c na:
- podejmuje czynno ci, po otrzymaniu zgłoszenia przez PODGiK,
zmierzaj cych do sporz dzenia protokołu opisuj cego zastany stan
i sporz dzenie wniosku w celu przeprowadzenia post powania w celu
ustalenia i ukarania sprawcy, przesyłaj c protokół marszałkowi województwa,
a w przypadku gdy zawiadomienie dotyczy osnowy podstawowej,
grawimetrycznej lub magnetycznej przesyła zawiadomienie Głównemu
Geodecie Kraju,
- zlecaniu przegl du i konserwacji znaków osnowy szczegółowej.
o) wykonuje nadzór nad prawidłowo ci stosowania wysoko ci opłat za czynno ci
geodezyjne i kartograficzne oraz za udzielanie informacji ustanowionych w
przepisach wykonawczych do ustawy,
p) sporz dza roczny plan finansowy powiatowego funduszu gospodarki zasobem
geodezyjnym i kartograficznym i wykonanie plan w zakresie wydatków oraz
nadzoruje dochody realizowane przez PODGiK zgodnie z zasadami opisanymi w
przepisach wykonawczych do ustawy.
2. Z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r o ksi gach wieczystych i hipotece:
a) nadzoruje nieodpłatne udost pnienie s dom, które prowadz ksi gi wieczyste w
systemie informatycznym, bezpo redni dost p do bazy danych katastru
nieruchomo ci oraz przesyła dane z urz du dotycz ce zmian w oznaczeniach
nieruchomo ci.
3. Z ustawy z dnia 26 marca 1982 r o scalaniu i wymianie gruntów:
a) przeprowadza post powanie administracyjne przy scaleniu i wymianie gruntów,
w szczególno ci:
- wszczyna post powanie scaleniowe lub wymienne w drodze postanowienia lub
odmawia wszcz cia post powania w drodze decyzji na wniosek lub z urz du,
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- wyłania wykonawc scalenia,
- zwołuje zebranie uczestników scalenia w celu wyłonienia rady uczestników
scalenia, a gdy w okre lonym czasie rada nie zostanie przez uczestników
scalenia wyłoniona powołuje postanowieniem zespół w składzie okre lonym
w ustawie,
- powołuje komisj pełni cej funkcje doradcz przy geodecie-projektancie
scalenia,
- orzeka w formie postanowienia o nieprawidłowo ci uchwały uczestników
scalenia w sprawie szacunku gruntów, gdy zasady te naruszaj słuszne interesy
uczestnika,
- zwołuje zebrania uczestników scalenia, na których ogłasza si wyniki
oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych
upraw specjalnych, komisja zło ona z uczestników scalenia zapoznaje
uczestników ze swoimi ustaleniami dotycz cymi zastrze e do sposobu
oszacowania gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych
upraw specjalnych, nast puje podjecie uchwały przez uczestników scalenia
o zgodzie na szacunek gruntów, lasów oraz sadów, chmielników i innych
upraw specjalnych,
- wydaje postanowienie po rozpatrzeniu zgłoszonych zastrze e , zasi gni ciu
opinii rzeczoznawców oraz wprowadzeniu ewentualnych zmian, akceptuj ce
szacunek gruntów, lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw
specjalnych, gdy uczestnicy scalenie nie osi gn li wymaganej zgodno ci przy
akceptacji szynków,
- przesyła do s du prowadz cego ksi gi wieczyste zawiadomienie o wszcz ciu
post powania dla danych nieruchomo ci,
- rozpatruje zastrze enia do projektu scalenia gruntów, po zasi gni ciu opinii
komisji,
- wydaje decyzj zatwierdzaj c projekt scalenia,
- zwołuje zebranie uczestników scalenia w celu wprowadzenia ich w posiadanie
wydzielonych gruntów.
§ 67
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW
Do zada Powiatowego Rzecznika Konsumentów nale y w szczególno ci:
1. Z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o ochronie konkurencji i konsumentów:
a) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie
ochrony ich interesów,
b) udzielanie obywatelom tak e w innych formach pomocy prawnej w zakresie ochrony
praw konsumentów,
c) wyst powanie do przedsi biorców w sprawach ochrony praw i interesów
konsumentów,
d) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wyst powanie, za ich zgod , do
tocz cego si post powania w sprawach o ochron interesów konsumentów,
e) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w
zakresie ochrony interesów konsumentów,
f) współdziałanie z wła ciwymi miejscowo delegaturami Urz du Ochrony Konkurencji i
Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
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g) wyst powanie do Zarz du Powiatu z wnioskiem o zlecenie prowadzenia bezpłatnego
poradnictwa konsumenckiego działaj cym na obszarze Powiatu Pabianickiego
organizacjom, do których zada statutowych nale y ochrona interesów konsumenta,
h) wyst powanie z daniem wszcz cia post powania antymonopolowego,
i) wyst powanie przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji,
j) przedkładanie, w terminie do dnia 31 marca ka dego roku, Radzie rocznego
sprawozdania ze swej działalno ci w roku poprzednim,
k) przekazywanie wła ciwej miejscowo delegaturze Urz du Ochrony Konkurencji i
Konsumentów zatwierdzonego przez Rad sprawozdania ze swej działalno ci w roku
poprzednim,
l) przekazywanie na bie co delegaturom Urz du Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wniosków i sygnalizacji problemów dotycz cych ochrony konsumentów, które
wymagaj podj cia działa na szczeblach administracji rz dowej,
m) zasi ganie opinii organizacji konsumenckich w sprawach dotycz cych kierunków
działania na rzecz ochrony interesów konsumentów,
n) udost pnianie informacji publicznej b d cej w posiadaniu, zgodnie z ustaw o dost pie
do informacji publicznej.
§ 68
INSPEKTOR DO SPRAW BHP i PPO
Do zada inspektora do spraw bhp i ppo . nale y w szczególno ci:
1. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przepisów i zasad bezpiecze stwa i
higieny pracy.
2. Bie ce informowanie Starosty o stwierdzonych zagro eniach zawodowych, wraz z
wnioskami zmierzaj cymi do usuwania tych zagro e .
3. Sporz dzanie i przestawianie Staro cie, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu
bezpiecze stwa i higieny pracy zawieraj cych propozycje przedsi wzi technicznych i
organizacyjnych maj cych na celu popraw warunków pracy.
4. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy na
poszczególnych stanowiskach pracy.
5. Udział w ustalaniu okoliczno ci i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu
wniosków wynikaj cych z badania przyczyn i okoliczno ci tych wypadków a tak e
kontrola realizacji tych wniosków.
6. Współdziałanie z lekarzem sprawuj cym profilaktyczn opiek zdrowotn nad
pracownikami, a w szczególno ci przy organizowaniu okresowych bada lekarskich
pracowników.
7. Uczestniczenie w pracach, powołanej przez Starost komisji bezpiecze stwa i higieny
pracy.
8. Inicjowanie i rozwijanie na terenie Starostwa ró nych form popularyzacji problematyki
bezpiecze stwa i higieny pracy.
9. Udział w opracowywaniu wewn trznych zarz dze , regulaminów i instrukcji ogólnych
dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zada osób kieruj cych
pracownikami w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy.
10. Organizowanie i
zapewnienie odpowiedniego poziomu szkole w dziedzinie
bezpiecze stwa i higieny pracy
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11. Sprawowanie nadzoru nad powiatowym jednostkami organizacyjnymi oraz
podejmowanie działa na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy, a w szczególno ci:
1) udzielanie powiatowym jednostkom organizacyjnym pomocy przy wykonywaniu
zada z zakresu bezpiecze stwa i higieny pracy.
2) dokonywanie co najmniej raz w roku, oceny stanu bezpiecze stwa i higieny pracy w
powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz okre lanie kierunków poprawy tego
stanu.
§ 69
Zarz d Powiatu mo e w formie uchwały dokonywa zmian w zadaniach wydziałów
okre lonych w §§ 53 – 68, wynikaj cych ze zmiany zada Powiatu w zwi zku ze zmian
obowi zuj cych przepisów prawnych lub w zwi zku z uchwaleniem nowych przepisów
nakładaj cych na Powiat nowe zadania.
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