ZAKRES OBOWI ZKÓW, UPRAWNIE I ODPOWIEDZIALNO CI
Nazwa stanowiska pracy

- CZŁONEK ZARZ DU POWIATU
PABIANICKIEGO

Obsada stanowiska

- MGR ROBERT RZ DZI SKI

Tytuł słu bowy

- CZŁONEK ZARZ DU

I . OBOWI ZKI PODSTAWOWE CZŁONKA ZARZ DU
Do podstawowych obowi zków Członka Zarz du nale y:
1/ Przestrzeganie prawa,
2/ Wykonywanie zada sumiennie, sprawnie i bezstronnie.
3/ Informowanie organów Powiatu, instytucji i osób fizycznych oraz udost pnianie
dokumentów znajduj cych si w posiadaniu Starostwa, je eli prawo tego nie zabrania.
4/ Zachowanie tajemnicy pa stwowej i słu bowej w zakresie przez prawo przewidzianym.
5/ Ochrona danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach
5/ Zachowania uprzejmo ci i yczliwo ci w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi,
współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami.
6/ Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpiecze stwa i higieny pracy, a tak e przepisów
przeciwpo arowych.
7/ Sumienne i staranne wypełnianie polece Starosty Pabianickiego.
II. OBOWI ZKI SZCZEGÓŁOWE:
W ramach obowi zków szczegółowych, Członek Zarz du :
1. Koordynuje i kontroluje realizacj zada przez Wydział Ochrony rodowiska,
Rolnictwa i Le nictwa, Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami, Wydział Dróg i Mostów
oraz Wydział Komunikacji i Transportu.
2. Koordynuje i kontroluje realizacj zada realizowanych w ramach Powiatowego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
3. Współdziała ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie przygotowywania projektów bud etu
Powiatu na kolejne lata w zakresie spraw, o których mowa w pkt. 1- 2.
4. Współdziała ze Skarbnikiem Powiatu w zakresie przygotowania sprawozda
z wykonania bud etu Powiatu za kolejne lata w zakresie spraw, o których mowa
w pkt. 1-2.
6. Nadzoruje przygotowanie projektów uchwał, sprawozda i innych materiałów
z zakresu spraw, o których mowa w pkt. 1- 2 a przedkładanych Radzie Powiatu
i jej komisjom.
7. Współdziała z organami administracji rz dowej i samorz dowej, biurami projektowymi,
jednostkami wykonawstwa robót itp. realizuj cymi zadania komórek organizacyjnych,
o których mowa w pkt. 1- 2.
8. Udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych .
9. Sprawuje nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady i Zarz du Powiatu
oraz zarz dze i decyzji Starosty Pabianickiego a dotycz cych zada realizowanych

przez komórki organizacyjne, o których mowa w pkt. 1- 2.
10. Sprawuje nadzór nad wdra aniem aktów prawnych pochodz cych o pa stwowych
organów władzy uchwałodawczej i wykonawczej a dotycz cych zada realizowanych
przez komórki organizacyjne i jednostki, o których mowa w pkt. 1 - 2.
11. Udział w posiedzeniach Zarz du Powiatu.
12. Udział w sesjach Rady Powiatu i posiedzeniach jej komisji.
13. Dokonywanie w ramach kontroli wewn trznej:
a) wst pnej, bie cej i nast pnej kontroli funkcjonalnej dokumentów powstaj cych
w wyniku realizacji zada przez komórki organizacyjne i jednostki okre lone w pkt.
1-2,
b) wst pnej kontroli legalno ci dokumentów finansowych (rachunki, faktury,
noty ksi gowe, umowy, porozumienia itp.) dotycz cych dochodów i wydatków
powstaj cych w zwi zku z wykonywaniem zada przez komórki organizacyjne i
jednostki okre lone w pkt. 1-2,
c) nast pnej kontroli dokumentów wydatków i operacji gospodarczych realizowanych
przez komórki organizacyjne i jednostki okre lone w pkt. 1-2.
14. Wykonuje inne zadania powierzone przez Zarz d Powiatu lub Starost
Pabianickiego.
III. UPRAWNIENIA CZŁONKA ZARZ DU
CZŁONEK ZARZ DU JEST UPRAWNIONY DO:
1. Wydawania decyzji administracyjnych na podstawie odr bnego upowa nienia
udzielonego przez Starost Pabianickiego.
2. Wydawania wi cych polece kierownikom komórek organizacyjnych, o których
mowa w pkt. II. 1 -2.
3. Samodzielnego decydowanie o konieczno ci wykonywania pracy w dni wolne od pracy,
niedziele i wi ta przez pracowników samorz dowych oraz udzielania dni wolnych lub
wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu.
4. Podejmowania wszelkich decyzji w zakresie nadzorowanych i koordynowanych spraw
z wyj tkiem tych, które z mocy prawa zostały zastrze one do wył cznej kompetencji
Zarz du Powiatu lub Starosty Pabianickiego.
5. Brania udziału w sesjach Rady Powiatu i posiedzeniach Zarz du Powiatu.
6. Współdziałania z Izbami Rolniczymi, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony
rodowiska i innymi instytucjami i organizacjami maj cymi zadania statutowe
z zakresu nadzorowanych spraw.
7. Podpisywania pism dotycz cych zakresu spraw nadzorowanych i koordynowanych,
za wyj tkiem zastrze onych w „Regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego w
Pabianicach”, do wył cznej kompetencji Starosty Pabianickiego.
8. Reprezentowania Zarz du Powiatu Pabianickiego na wszelkiego rodzaju naradach,
spotkaniach i konferencjach, dotycz cych spraw nadzorowanych i koordynowanych.
9. Prezentowania stanowiska Zarz du Powiatu w zakresie spraw nadzorowanych i
koordynowanych oraz w innych sprawach na podstawie odr bnego upowa nienia Zarz du
Powiatu lub Starosty Pabianickiego.
10. Dysponowania w imieniu Zarz du rodkami Powiatowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony
rodowiska i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz zasad
obowi zuj cych w Starostwie Powiatowym w Pabianicach.
11. Odbierania i podpisywania korespondencji tajnej i poufnej.

IV. OBOWI ZEK ZAST POWANIA STANOWISK:
Członek Zarz du Powiatu na podstawie stosownego upowa nienia sprawuje funkcj Starosty
Pabianickiego podczas jego nieobecno ci lub niemo no ci pełnienia przeze obowi zków
oraz zast puje członka Zarz du Powiatu, do którego obowi zków nale y sprawowanie
nadzoru nad Wydziałem Architektury i Budownictwa, Wydziałem Infrastruktury Społecznej i
Spraw Obywatelskich oraz kontrolowanie zada realizowanych Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego i Powiatowy Urz d Pracy.
V. ZAKRES ODPOWIEDZIALNO CI:
Członek Zarz du Powiatu ponosi odpowiedzialno

za:

1. Prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zda wymienionych w pkt. I IV oraz innych obowi zków wynikaj cych z przepisów prawnych, uchwał Rady i Zarz du
Powiatu.
2. Dokonywanie stałej samokontroli wykonywanej przez siebie pracy w oparciu o bie c
znajomo
obowi zuj cych przepisów prawnych, w szczególno ci: ustawy o
zamówieniach publicznych, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo ochrony
rodowiska, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy
Prawo budowlane, ustawy Kodeks pracy.
3. Dokonywanie kontroli zada realizowanych przez komórki organizacyjne i jednostki
okre lone w pkt. II.1. – II.2.
4. Podj te decyzje dotycz ce dysponowania rodkami Powiatowego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej.
5. Przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o ochronie
danych osobowych.
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