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  ROZDZIAŁ  I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
Regulamin organizacyjny, zwany dalej "regulaminem", określa organizację i zasady                
działania Starostwa Powiatowego w Kościanie oraz tryb pracy i zakresy spraw załatwianych 
przez wewnętrzne komórki organizacyjne Starostwa. 
     

§ 2 
 
Ilekroć w regulaminie bez bliższego określenia jest mowa o: 
powiecie    - należy przez to rozumieć Powiat Kościański, 
radzie     - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Kościańskiego, 
zarządzie    - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Kościańskiego, 
staroście    - należy przez to rozumieć Starostę Kościańskiego, 
wicestaroście               - należy przez to rozumieć Wicestarostę Kościańskiego, 
sekretarzu    - należy przez to rozumieć Sekretarza Powiatu, 
skarbniku    - należy przez to rozumieć Skarbnika Powiatu, 
osobie nadzorującej - należy przez to rozumieć odpowiednio Starostę, Wicestarostę,           

Etatowego Członka Zarządu oraz Sekretarza i Skarbnika nadzorują-
cych sprawy załatwiane przez wewnętrzne komórki organizacyjne, 

starostwie               - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Kościanie, 
statucie    - należy przez to rozumieć Statut Powiatu Kościańskiego. 
 

§ 3 
 
Starostwo jest jednostką budżetową, przy pomocy której zarząd wykonuje zadania powiatu. 
 

§ 4 
 
Siedzibą starostwa jest miasto Kościan. 
 

§ 5 
 
Kierownikiem starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa jest starosta. 
 

§ 6 
 
Do zakresu działania starostwa należy wykonywanie: 
1) zadań określonych ustawami: 

a) zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, 
b) zadań z zakresu administracji rządowej, 
c) innych zadań, 

2) zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez powiat,                                
3) innych zadań określonych uchwałami rady i zarządu. 
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§ 7 
 
W swych działaniach starostwo kieruje się zasadami praworządności, sprawiedliwości, 
współdziałania, dialogu społecznego i pomocniczości wobec mieszkańców powiatu. 
 

§ 8 
 
1. Starostwo jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu przepi-

sów kodeksu pracy.  
2. Obowiązki starosty jako kierownika starostwa powiatowego, obowiązki pracowników 

starostwa, zasady dyscypliny pracy oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy okre-
śla regulamin pracy starostwa.  

 
ROZDZIAŁ  II 

 
Zasady kierowania starostwem 

 
§ 9 

 
Starosta 

 
1. Do zadań starosty jako przewodniczącego zarządu należy organizacja pracy zarządu,           

kierowanie bieżącymi sprawami powiatu i reprezentowanie go na zewnątrz,                        
w szczególności: 
1) zwoływanie posiedzeń zarządu i nadzór nad przygotowywaniem materiałów na                 

posiedzenia, 
2) nadzorowanie przygotowywania projektów uchwał pod obrady rady, 
3) ogłaszanie budżetu powiatu i sprawozdania z jego wykonania, 
4) nadzorowanie przygotowywania sprawozdań z działalności zarządu i wykonania 

uchwał rady, 
5) podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagroże-

niem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w spra-
wach mogących spowodować znaczne straty materialne. 

2. Do starosty jako kierownika starostwa należy: 
1) kierowanie i nadzorowanie pracy starostwa, 
2) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań, 
3) realizacja polityki personalnej w starostwie, 
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników starostwa              

z zakresu prawa pracy, 
5) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla starosty ustawami, uchwałami rady               

i zarządu oraz wynikających z postanowień statutu powiatu i regulaminu organizacyj-
nego starostwa. 

3. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji                 
publicznej lub upoważnia do ich wydawania wicestarostę, poszczególnych członków                 
zarządu oraz innych pracowników starostwa. 

4. Starosta w ramach podziału zadań nadzoruje zakres spraw załatwianych przez: 
1) Sekretarza Powiatu, 
2) Skarbnika Powiatu, 
3) Samodzielne stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych, zarządzania kry-

zysowego, obrony cywilnej i bezpieczeństwa, 



 3 

4) Pełnomocnika Starosty do Spraw Integracji Europejskiej, 
5) Rzecznika Konsumentów, 
6) Biuro Kontroli, 
7) Samodzielne stanowisko do spraw kadr. 
 

 
§ 10 

 
Wicestarosta 

 
1. Wicestarosta wykonuje zadania w zakresie określonym przez starostę i nadzoruje zakres 

spraw wykonywanych przez: 
1) Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, 
2) Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska. 

2. W czasie nieobecności w pracy starosty lub niemożliwości wykonywania przez niego 
swej funkcji, wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie kierowania staro-
stwem. 

 
§ 11 

 
Członkowie zarządu powiatu 

 
1. Członkowie zarządu wykonują zadania i kompetencje w ramach upoważnień określonych 

przez zarząd i starostę. 
2. Etatowy członek zarządu wykonuje zadania określone przez starostę i nadzoruje wykony-

wanie zadań zarządcy dróg powiatowych oraz zakres spraw wykonywanych przez Wydział 
Komunikacji i Dróg. 

 
§ 12 

 
Sekretarz powiatu 

 
1. Sekretarz wykonuje zadania w ramach upoważnień udzielonych przez zarząd powiatu                        

i starostę.  
2. Do zadań sekretarza powiatu należy w szczególności: 

1) zapewnienie właściwej organizacji, czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywa-
nych zadań w starostwie, 

2) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących 
strukturę i zasady działania starostwa i jego komórek wewnętrznych oraz regulaminów 
powiatowych jednostek organizacyjnych,  

3) nadzorowanie toku przygotowania projektów uchwał zarządu oraz prac związanych                  
z organizacją posiedzeń zarządu, 

4) udział w posiedzeniu zarządu oraz nadzorowanie wykonania decyzji zarządu, 
5) koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady rady                    

projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez zarząd, 
6) zapewnienie warunków materialno - technicznych dla działalności starostwa, 
7) nadzorowanie procesu informatyzacji, zakupów środków trwałych, remontów oraz  

gospodarki powierzchnią użytkową budynków wchodzących w skład siedziby staro-
stwa, 
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8) zapewnienie merytorycznej i techniczno-organizacyjnej obsługi posiedzeń organów 
kolegialnych powiatu,  

9) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań starostwa, przestrzega-
niem regulaminu organizacyjnego oraz instrukcji kancelaryjnej, 

10) koordynowanie szkoleń i dokształcania pracowników starostwa, 
11) sporządzanie protokołu z ustnych oświadczeń ostatniej woli od spadkodawców. 
12) organizowanie i koordynowanie działań związanych z wyborami i referendum.  

3. Sekretarz nadzoruje zakres spraw załatwianych przez: 
1) Biuro Rady, 
2) Wydział Organizacyjny,  
3) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. 

 
 

§ 13 
 

Skarbnik powiatu 
 
1. Skarbnik wykonuje zadania w ramach upoważnień udzielonych przez zarząd powiatu                

i starostę.  
2. Do zadań skarbnika powiatu należy w szczególności: 

1) zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu, 
2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, 
3) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu                    

powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania, 
4) opracowanie zbiorcze sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiza, 
5) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań mająt-

kowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontra-
sygnaty, 

6) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi starostwa. 
3. Skarbnik pełni funkcję Naczelnika Wydziału Finansów.  
 

 
 
 

ROZDZIAŁ  III 
 

Organizacja i zasady funkcjonowania Starostwa 
 

§ 14 
 
1. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi starostwa są wydziały i równorzędne                   

komórki organizacyjne zwane dalej "wydziałami". W starostwie mogą być tworzone          
samodzielne stanowiska pracy dla wykonywania zadań o wyodrębnionej problematyce. 
Samodzielne stanowiska pracy mogą być jedno lub wieloosobowe. 

2.  Wydziały i stanowiska samodzielne, każdy w zakresie określonym w regulaminie podej 
mują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań powiatu. 

3. W celu realizacji określonych zadań w starostwie mogą być powołane zespoły i komisje 
zadaniowe składające się z pracowników różnych jednostek organizacyjnych. 
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§ 15 
 
W skład starostwa wchodzą następujące wydziały i samodzielne stanowiska pracy, które przy 
oznakowaniu spraw używają symboli: 
1) Biuro Rady        „B.R.” 
2) Wydział Organizacyjny       „O.R.”' 
3) Wydział Finansów        „F.N.”' 
4) Wydział Oświaty i Spraw Społecznych     „O.S.”' 
5) Wydział Komunikacji i Dróg      „K.D.”' 
6) Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska  „A.B.Ś.”'                
7) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki        
     Nieruchomościami        „G.N.”' 
8) Samodzielne stanowisko do spraw ochrony informacji  
 niejawnych, zarządzania kryzysowego,  obrony cywilnej 

i bezpieczeństwa        „I.N.” 
9) Pełnomocnik Starosty do Spraw Integracji Europejskiej   „I.E.”   
10) Rzecznik Konsumentów       „R.K.” 
11) Biuro Kontroli        „B.K.” 
12) Samodzielne stanowisko do spraw kadr     „K.S.” 

 
§ 16 

 
Strukturę organizacyjną starostwa przedstawia załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego. 

 
§ 17 

 
1. Wydziałami kierują naczelnicy na zasadzie jednoosobowej odpowiedzialności za wyniki 

pracy zapewniając ich właściwe funkcjonowanie.  
2. Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami      

wykonuje zadania geodety powiatowego.  
 
 

§ 18 
 
Starosta może upoważnić niektórych pracowników, którym powierzono zadania                        
o szczególnym charakterze do używania tytułu służbowego odpowiadającego powierzonym 
zadaniom jak np. „pełnomocnik do spraw..., doradca, asystent, rzecznik ” itp.  

 
§ 19 

 
1. Wydziałami kierują naczelnicy.  
2. W wydziałach mogą być utworzone stanowiska zastępcy naczelnika wydziału. 
 

 
§ 20 

 
Organizacje wewnętrzną wydziałów, a w szczególności: 
1) zakres działania wydziału, 
2) wykaz stanowisk pracy, 
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3) zakresy czynności pracowników wraz z zakresem obowiązków, uprawnień                        
i odpowiedzialności oraz zastępstwa w czasie nieobecności naczelnika 

opracowują naczelnicy i przedkładają do zatwierdzenia staroście po zaopiniowaniu przez 
osobę nadzorującą. 
 

§ 21  
 

1. Szczegółowe zakresy odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień pracowników wydzia-
łów przygotowują naczelnicy wydziałów a zatwierdza starosta po zaopiniowaniu przez 
osobę nadzorującą. 

2. Szczegółowe zakresy odpowiedzialności, obowiązków i uprawnień pracowników zatrud-
nionych na stanowiskach samodzielnych przygotowuje osoba nadzorująca a zatwierdza 
starosta. 

 
§ 22  

 
Pracownicy, którzy wydają decyzje administracyjne z upoważnienia starosty podlegają prze-
pisom ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 
funkcje publiczne. 

 
§ 23 

 
Do wspólnych zadań wydziałów i stanowisk samodzielnych należy: 
1) planowanie i organizowanie pracy oraz realizacja zadań, w tym nadzorowanie realizacji 

inwestycji i remontów, 
2) koordynowanie i nadzorowanie pracy, 
3) zaznajamianie pracowników z zadaniami wydziałów, 
4) dbałość o rozwój zawodowy podległych pracowników, 
5) współudział w opracowywaniu procedur i wytycznych do realizacji stałych zadań, 
6) kontrola merytoryczna i formalna pracy wydziału, 
7) dokonywanie okresowych ocen pracowników, 
8) ustalanie i aktualizowanie szczegółowych zakresów czynności pracowników, 
9) podpisywanie pism, decyzji i postanowień, stosownie do udzielonego upoważnienia oraz 

parafowanie pism zastrzeżonych do podpisu starosty i wicestarosty, 
10) prowadzenie działalności przypisanej przepisami prawa do właściwości starosty, 
11) przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje rady, 

posiedzenia zarządu oraz dla potrzeb starosty, 
12) realizacja zadań wynikających z uchwał rady i zarządu oraz zarządzeń starosty, 
13) współuczestniczenie w opracowaniu materiałów promocyjnych i realizacji  zamierzeń 

rozwojowych powiatu, 
14) współdziałanie ze skarbnikiem powiatu w zakresie opracowania projektu budżetu, jego 

realizacji, zmian oraz sporządzania okresowych analiz i sprawozdań, 
15) rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z Biurem Rady zapytań i wniosków radnych, 
16) współdziałanie z organami administracji niezespolonej, 
17) współdziałanie z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie reagowania na krytyczne                  

i interwencyjne publikacje prasowe, 
18) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach 

indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu              
egzekucyjnym w administracji, 
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19) usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziałów oraz podejmowanie działań na 
rzecz usprawnienia pracy starostwa oraz realizacja skoordynowanego programu rozwoju 
informatyzacji, 

20) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków, 
21) prowadzenie w zakresie ustalonym przez starostę kontroli i instruktażu w ramach kontroli 

w jednostkach organizacyjnych powiatu, 
22) współpraca z komisjami rady w zakresie zadań realizowanych przez wydziały, 
23) współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych, ochrony 

ludności i obronności kraju, 
24) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych oraz przestrze-

ganie zasad określonych w w/w ustawie, 
25) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych i ochronie danych osobo-

wych,  
26) opracowywanie informacji podlegających udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicz-

nej, 
27) realizacja zadań wyborczych i referendum w zakresie określonym przez urzędnika wy-

borczego, 
28) podejmowanie działań zmierzających do uzyskiwania środków z funduszy rozwojowych, 
29) przygotowywanie przez właściwe merytorycznie wydziały wystąpień starosty  do  władz 

centralnych w sprawach wymagających opinii, stanowiska, decyzji. 
 

ROZDZIAŁ  IV 
 

Zadania i uprawnienia wspólne dla naczelników wydziałów i stanowisk samodzielnych 
 

§ 24 
 
1. Naczelnicy wydziałów i osoby zajmujące stanowiska samodzielne prowadzą sprawy zwią-

zane z realizacją zadań rady, zarządu i starosty. 
2. Naczelnicy wydziałów i osoby zajmujące stanowiska samodzielne zapewniają zgodne               

z prawem wykonywanie przypisanych im zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzial-
ność przed starostą. 

§ 25 
 
Naczelnicy wydziałów uprawnieni są do: 
1) dokonywania podziału zadań pomiędzy stanowiska pracy oraz opracowywania indywi-

dualnych zakresów czynności pracowników wydziału, 
2) przekazywania pracownikom informacji, poleceń i dyspozycji,   
3) wnioskowania za pośrednictwem osoby nadzorującej o zmianę i rozwiązanie stosunku 

pracy z pracownikiem, 
4) wydawania pracownikom decyzji realizacyjnych. 
 

§ 26 
 
Do podstawowych zadań naczelników wydziałów należy odpowiednio: 
1) organizowanie wykonywania zadań wydziału wynikających z przepisów prawa, uchwał 

rady i zarządu, planu pracy zarządu, zarządzeń starosty,   
2) zapewnienie opracowania programów o charakterze strategicznym dla powiatu, 
3) przygotowywanie projektów aktów prawnych starosty, zarządu i rady, 
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4) przygotowywanie dla potrzeb starosty i zarządu oraz w celu przedłożenia radzie i jej  
komisjom projektów sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań powie-
rzonych wydziałowi, 

5) zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowania administra-
cyjnego w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości              
wydziału, 

6) przestrzeganie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancela-
ryjnej, instrukcji kontroli finansowej i audytu wewnętrznego, zasad polityki rachunkowo-
ści, zakładowego planu kont oraz obiegu dowodów finansowo księgowych oraz przepi-
sów dotyczących przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,   

7) rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach należących do właściwości wydziału                
i informowanie osoby nadzorującej o ich wynikach, 

8) zapewnienie przestrzegania w wydziale przepisów o ochronie informacji niejawnych, 
danych osobowych i zamówień publicznych,  

9) zapewnienie przestrzegania postanowień regulaminu pracy starostwa, w szczególności 
przepisów o dyscyplinie pracy, warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronie 
przeciwpożarowej, 

10) wnioskowanie o dokonanie aktualizacji postanowień regulaminu organizacyjnego                   
i informacji zamieszczonej na stronie WWW.,  

11) wykonywanie nałożonych zadań obronnych, 
12) współdziałanie z innymi naczelnikami wydziałów i jednostkami organizacyjnymi                 

powiatu, służbami, inspekcjami i strażami przy realizacji zadań powiatu,  
13) podejmowanie działań usprawniających organizację pracy wydziału, 
14) zapewnienie obsługi merytorycznej, organizacyjno-kancelaryjnej narad, spotkań i konfe-

rencji organizowanych przez wydział lub osobę nadzorującą, 
15) dokonywanie okresowych ocen sposobu załatwiania spraw indywidualnych w starostwie 

i przedkładanie ich staroście, 
16) zapewnienie interesantom: 

a) udzielania informacji niezbędnych przy załatwieniu danej sprawy i wyjaśnienia treści 
obowiązujących przepisów, 

b) rozstrzygnięcia sprawy, w miarę możliwości na miejscu, a w pozostałych  przypad-
kach określenia terminu załatwiania, 

c) informowania o stanie załatwiania ich sprawy, 
d) powiadamiania o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy, w przypadku zaistnie-

nia takiej konieczności, 
e) informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od 

wydanych rozstrzygnięć, 
f) prawa uzyskiwania informacji w formie pisemnej i ustnej, telefonicznej i telegraficz-

nej, 
17) realizowanie zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem i Kościołem Katolickim 

oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, 
18) współpraca i współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi na terenie powiatu,  
19) współdziałanie z naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego w zakresie współpracy                   

z partiami politycznymi oraz organizacjami społecznymi i pozarządowymi, 
20) współdziałanie z naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego w zakresie udostępniania in-

formacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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§ 27 
 

1. Naczelnicy wydziałów i pozostali pracownicy wydziału, jak również pracownicy zatrud-
nieni na samodzielnych stanowiskach pracy mogą być upoważnieni do załatwiania               
w imieniu starosty indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do 
wydawania decyzji administracyjnych w sprawach należących do zadań wydziału. 

2.  Projekt upoważnienia przygotowuje naczelnik właściwego wydziału i przedkłada go rad-
cy prawnemu do zaopiniowania.  

3. Udzielenie i cofnięcie upoważnienia dokonuje starosta na piśmie poprzez doręczenie                    
osobie, której ono dotyczy. 

4. Pracownikom zajmującym stanowiska samodzielne może być udzielone upoważnienie,               
o którym mowa w ust.1. Przepis ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Osoby posiadające upoważnienie składają staroście pisemne informacje w zakresie udzie-
lonego upoważnienia w terminie określonym w upoważnieniu. 

 
 

ROZDZIAŁ  V 
 

Podstawowe zakresy działania wydziałów oraz samodzielnych stanowisk pracy 
 

§ 28 
 

Biuro Rady "B.R." 
 
1. Do zakresu działania Biura Rady należy zapewnienie obsługi administracyjnej rady           

powiatu, zarządu i komisji rady. 
2. Do podstawowych zadań Biura należy: 

1) obsługa kancelaryjno - biurowa rady i jej organów, w tym przygotowywanie posie-
dzeń organów kolegialnych, przygotowywanie materiałów na posiedzenia rady, zarzą-
du i komisji, opracowywanie materiałów z obrad oraz przekazywanie ich odpowied-
nim organom nadzoru, 

2) przygotowywanie oraz zbieranie materiałów niezbędnych dla pracy rady, zarządu              
i komisji, 

3) protokołowanie obrad rady, zarządu i posiedzeń komisji, 
4) prowadzenie rejestrów: 

a) uchwał rady i zarządu, 
b) wniosków i opinii komisji, 
c) zapytań i wniosków radnych, 

5) przekazywanie do realizacji odpisów uchwał rady, zarządu, wniosków komisji i zapy-
tań radnych zainteresowanym naczelnikom wydziałów oraz czuwanie nad termino-
wym ich załatwianiem, 

6) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego, 
7) przedkładanie organom nadzoru uchwał organów rady, 
8) wykonywanie zadań związanych z wyborami do rady, 
9) wykonywanie czynności związanych z ogłaszaniem aktów normatywnych, 

10) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat, 
11) udostępnianie dokumentów z zakresu działania rady, zarządu i komisji,  
12) prowadzenie ewidencji przyznanych odznaczeń „Zasłużony dla Powiatu Kościańskie-

go„. 
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§ 29 
 

Wydział Organizacyjny  "O.R." 
  
Wydział Organizacyjny opracowuje projekt struktury organizacyjnej starostwa, określa                        
zasady jego funkcjonowania i prowadzi sprawy związane z obsługą zarządu i starosty oraz 
ochroną danych osobowych, obsługą interesantów i współpracą ze związkami zawodowymi, 
sprawy związane z promocją i rozwojem powiatu, współpracą  z mediami, planowaniem stra-
tegicznym, koordynowaniem działań związanych ze współpracą zagraniczną, prowadzeniem 
Biuletynu Informacji Publicznej oraz prowadzi archiwum zakładowe, a także organizuje                     
i zapewnia obsługę prawną.  
 
Do podstawowych zadań wydziału należy: 
 
1. W zakresie spraw organizacji i funkcjonowania starostwa: 

1) prowadzenie sekretariatu starosty, wicestarosty i członków zarządu, 
2) organizacja i dokumentacja narad i konferencji starosty, 
3) prowadzenie obsługi interesantów i informacji telefonicznej o pracy starostwa, 
4) koordynacja prac związanych z realizacją aktów prawnych starosty, 
5) prowadzenie dokumentacji związanej z członkostwem powiatu w związkach                   

i stowarzyszeniach, 
6) udział w opracowywaniu projektu statutu powiatu i jego aktualizacji, 
7) opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy starostwa 

oraz kontrola ich realizacji, 
8) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy starostwa, 
9) prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu starosty, 

10) prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów normatywnych, 
11) prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom, 
12) prowadzenie zbiorów Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Wojewódzkich 

Dzienników Urzędowych oraz Dzienników Urzędowych GUS, 
13) prowadzenie rejestru opinii prawnych, 
14) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej                       

i jednolitego rzeczowego wykazu akt, 
15) wykonywanie obsługi kancelaryjnej starostwa, 
16)  prowadzenie zasobów archiwalnych starostwa, 
17) prowadzenie książki kontroli, 
18) dokonywanie okresowych ocen sposobu załatwiania spraw indywidualnych                     

i przedkładanie ich staroście. 
 
2. W zakresie skarg i wniosków: 

1) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków, 
2) przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie                

kontaktów ze starostą, wicestarostą i członkami zarządu, 
3) czuwanie nad terminowym rozpatrywaniem przez właściwe komórki organizacyjne 

skarg i wniosków, 
4) prowadzenie okresowych analiz i sprawozdawczości sposobu załatwiania skarg                  

i wniosków. 
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3. W zakresie obsługi prawnej:   
1) udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów uchwał, decyzji i postanowień                

organów rady i opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym, 
2) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb organów rady, 
3) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat, 

opiniowanie projektów tych umów i porozumień, 
4) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądem w sprawach dotyczących działa-

nia zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowo-
ści prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym 
jednostkom), 

5) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności budżetu powiatu  i skarbu 
państwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania  
egzekucyjnego, 

6) informowanie organów rady, zarządu, starosty i naczelników wydziałów o zmianach 
w przepisach prawnych dotyczących działalności organów powiatu oraz o uchybie-
niach w działalności starostwa w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych 
tych uchybień oraz innych okolicznościach mogących wywołać niekorzystne dla po-
wiatu konsekwencje, 

7) współpraca z wydziałami starostwa w sprawach wymagających opinii i konsultacji 
prawnych oraz w sprawach procesowych związanych z zakresem działania wydzia-
łów. 

 
4. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych: 

1) przygotowywanie materiałów do projektu budżetu w zakresie obsługi materialno - 
technicznej starostwa, 

2) administrowanie budynkami starostwa oraz monitorowanie kosztów ich utrzymania, 
3) zabezpieczenie mienia starostwa, 
4) organizowanie i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej, 
5) zabezpieczenie przestrzegania w starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpie-

czeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, 
6) organizacja stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, 
7) zabezpieczenie łączności telefonicznej, telexowej i alarmowej, 
8) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz            

konserwacją wyposażenia starostwa, 
9) załatwianie całokształtu spraw związanych z zaopatrzeniem starostwa w pieczęcie              

i tablice urzędowe, 
10) gospodarowanie drukami i formularzami oraz prenumerata prasy, 
11) gospodarowanie taborem samochodowym, 
12) wdrażanie postępu technicznego w pracy starostwa, 
13) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów, 
14) prowadzenie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych w użytko-

waniu i ewidencji ilościowej pozostałego wyposażenia, 
15) wykonywanie zadań związanych z wyborami i referendum, 
16) prowadzenie spraw świadczeń socjalnych pracowników. 

 
5. W zakresie administratora ochrony danych osobowych: 

1) dopuszczenie pracowników do obsługi systemu informatycznego, 
2) przeprowadzanie kontroli w zakresie przetwarzania danych osobowych, 
3) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych, 
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4) koordynowanie prac związanych z przygotowaniem zbiorów danych, 
5) zgłaszanie zbiorów danych do rejestracji, 
6) zgłaszanie zmian w zbiorze danych do Generalnego Inspektoratu, 
7) udostępnianie i zabezpieczanie danych osobowych, 
8) przeprowadzanie szkoleń w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie               

danych osobowych, 
9) zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym,  

10) opracowanie instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia danych osobowych i jej 
aktualizacja, 

11) opracowanie instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym 
służącym do przetwarzania danych osobowych i jej aktualizacja. 

 
6. W zakresie administratora sieci komputerowej: 

1) koordynacja działań z zakresu informatyki w starostwie, 
2) zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej, 
3) zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych przy użytkowaniu 

oprogramowania informatycznego w starostwie.  
 
7. W zakresie inwestycji i remontów: 

1) opracowanie projektów planów w zakresie zadań rzeczowych, a w szczególności              
zadań inwestycyjnych, w tym inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu po-
wiatu, 

2) nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań rzeczowych, inwestycyjnych, a także 
remontowych zleconych przez wydziały merytoryczne, 

3) wnioskowanie i przygotowanie propozycji ewentualnych zmian w planach zadań             
rzeczowych, 

4) prowadzenie dokumentacji prawnej i technicznej oraz protokołów odbioru, 
5) czuwanie nad właściwym przebiegiem inwestycji budowlanych finansowanych                  

z budżetu powiatu. 
 
8. W zakresie zamówień publicznych: 

1) przygotowywanie i prowadzenie zamówień publicznych, 
2) kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych wydziałów, stanowiących 

podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie o zamówieniach publicznych, 
3) analiza prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez jednost-

ki organizacyjne,  
4) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, odwołań i protestów, 
5) przygotowywanie wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych, 
6) przygotowywanie projektów uchwał rady i zarządu oraz zarządzeń starosty w spra-

wach związanych z udzielaniem zamówień publicznych. 
 
9. W zakresie informacji i promocji powiatu: 

1) opracowanie materiałów dotyczących planowania strategicznego i koordynowanie 
prac nad strategią rozwoju powiatu, 

2) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych               
o powiecie, 

3) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin powiatu                
w kraju i za granicą,  

4) bieżące przedstawianie zagadnień społeczno-gospodarczych powiatu, 
5) współpraca z mediami, 
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6) inspirowanie publikacji ukazujących działania rady, zarządu oraz starosty, 
7) podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój małej przedsiębiorczości, 
8) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne oraz przekazywanie 
ich kopii do Agencji do Spraw Inwestycji Zagranicznych, właściwej izby skarbowej 
oraz polskiego banku prowadzącego rachunki przedsiębiorstwa,  

9) koordynowanie zamieszczania na stronie WWW. materiałów informacyjnych                 
i promocyjnych o powiecie. 

 
10. W zakresie współpracy z zagranicą: 

1) organizowanie podróży zagranicznych  organów rady powiatu i starosty, 
2) prowadzenie obsługi merytorycznej wizyt zagranicznych składanych u starosty                     

i wicestarosty. 
 
11. W zakresie dostępu do informacji publicznej: 

1) utworzenie Biuletynu Informacji Publicznej powiatu kościańskiego, 
2) nadzór i monitorowanie zmian w Biuletynie Informacji Publicznej administracji ze-

spolonej powiatu kościańskiego, 
3) administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej. 

 
12. Współpraca i współdziałanie: 

1) z partiami politycznymi, związkami zawodowymi i organizacjami społecznymi działa-
jącymi na terenie powiatu,  

2)  z organizacjami pozarządowymi. 
 

§ 30 
 

                                             Wydział Finansów  "F.N." 
 
Wydział Finansów prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu i wykonywaniem 
budżetu powiatu, zapewnieniem obsługi finansowo-księgowej starostwa, sporządzaniem 
sprawozdania z realizacji zadań budżetowych, sprawy z zakresu organizacji i nadzoru prowa-
dzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu. 
 
Do podstawowych zadań wydziału należy: 
1) opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu, 
2) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych              

jednostek powiatowych, w tym starostwa, 
3) windykacja należności budżetowych powiatu i skarbu państwa z tytułu użytkowania wie-

czystego gruntów skarbu państwa, opłat melioracyjnych, rat sprzedanego mienia powiatu i 
innych, 

4) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu, 
5) prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i zasadami, 
6) planowanie i finansowanie zadań zleconych i powierzonych, 
7) prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków, 
8) prowadzenie kontroli finansowej jednostek organizacyjnych powiatu, straży, służb                        

i inspekcji, 
9) obsługa Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 

oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
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10) gospodarowanie środkami finansowymi Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełno-
sprawnych i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, 

11) określanie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych, 
12) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół lub placówek oświatowych w zakresie 

spraw finansowych, 
13) przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom 

oświatowym, 
14) współdziałanie z bankami i organami skarbowymi, 
15) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunko-

wości, 
16) prowadzenie ewidencji wartościowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych 

w użytkowaniu,  
17) przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji majątku starostwa, 
18) prowadzenie obsługi księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wypła-

ty przyznanych świadczeń socjalnych,  
19) realizowanie zadań wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy  

o emeryturach i rentach, ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę 
na podstawie umowy zlecenia, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, 
ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma-
cierzyństwa, ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych i wychowawczych, ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  usta-
wy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

20) wypłaty wynagrodzeń i prowadzenie dokumentacji płacowej, świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego i zdrowotnego pracowników starostwa, 

21) wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników, 
22) rozliczanie delegacji służbowych i wypłata diet radnym, 
23) prowadzenie obsługi kasowej starostwa. 

 
 

§ 31 
 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych „O.S." 
 
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych prowadzi sprawy związane z organizacją szkół i pla-
cówek oświatowych, powiatowych bibliotek publicznych, upowszechnianiem i organizacją 
kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, nadzorem nad stowarzyszeniami kultury fizycz-
nej i związków sportowych, sprawy związane ze zmianą imion i nazwisk, paszportami, nad-
zorem nad stowarzyszeniami, świadczeniami na rzecz kombatantów, promocją i ochroną 
zdrowia oraz z powszechnym obowiązkiem obrony. 
 
 
Do podstawowych zadań wydziału należy: 
 
1. W zakresie oświaty: 

1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem, likwidacją, przekształcaniem                   
i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadgimna-
zjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo - wy-
chowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

2)   zapewnienie warunków kształcenia, wychowania i opieki w szkołach, 
3)   przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, 
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4)   prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły 
lub placówki w zakresie spraw administracyjnych, 

5)  przygotowanie projektu uchwały zarządu w sprawie zatwierdzenia arkuszy             
organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,   

6)  przygotowanie projektów uchwał w sprawie powołania komisji konkursowej wyłania-
jącej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki, 

7)   przygotowanie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły 
lub placówki, 

8)   prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora po zasięgnię-
ciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgło-
sił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, 

9)   przygotowanie opinii w sprawie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły 
stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego, 

10) przygotowywanie propozycji składu rady oświatowej działającej przy radzie powia    
tu, 

11) przygotowywanie opinii w sprawie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz 
przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły - prowadzonej przez inną osobę 
prawną lub osobę fizyczną, 

12) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, 
13) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem (i cofaniem) szkołom niepublicznym 

uprawnień szkoły publicznej, 
14) przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym 

planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, 
15) przygotowywanie projektów porozumień wynikających z realizacji przepisów ustawy 

Karta Nauczyciela, 
16) przygotowywanie propozycji zasad udzielania stypendiów dla uczniów  i studentów, 
17) opracowywanie projektów uchwał w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnych 

dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela miano-
wanego 

18) wnioskowanie o przyznanie nagród Ministra Edukacji, 
19) przejmowanie dokumentacji likwidowanych szkół publicznych. 

 
2. W zakresie ochrony dóbr kultury: 

1) umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków i zapisów, 
2) przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie 

ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku, 
3) zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezi-

sku archeologicznym, 
4) przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tym-

czasowego zajęcia, 
5) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem muzeów oraz nabywaniem muzealiów. 

 
3. W  zakresie kinematografii:       

1) przygotowywanie projektów uchwał związanych z fakultatywnym tworzeniem                 
powiatowej instytucji filmowej,  

   2) prowadzenie spraw związanych z dystrybucją i rozpowszechnianiem filmów.  
 
4. W  zakresie kultury: 

1) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, otaczanie 
opieką amatorskiego ruchu artystycznego,       
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2) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie ustanawiania i przyznawania nagród 
za osiągnięcia w dziedzinie kultury,      

3) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie przyznawania stypendiów, 
4) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz two-

rzeniem powiatowych instytucji kultury, 
5) prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze              

organizacyjno-prawnej, finansowej i kadrowej, prowadzenie rejestru powiatowych in-
stytucji kultury,     

6) załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowych instytucji  kultury, 
7) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie łączenia lub podziału instytucji kultu-

ry,      
8) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie likwidacji instytucji kultury,         
9) ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiato-

wym oraz nadzorowanie ich organizacji, 
10) przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remonto-

wej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele 
środków budżetowych, 

11) prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej, 
12) współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych                 

i rozrywkowych,       
13) prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej dla pracowników instytucji kul-

tury, 
14) załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicz-

nych, 
15) opracowanie i realizacja programu renowacji i ochrony zabytków, 
16) powierzenie opieki nad zabytkami społecznym opiekunom zabytków i współpraca                   

z nimi. 
 
5. W zakresie kultury fizycznej i turystyki: 

1) tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury 
fizycznej, 

2) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, 
3) prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością sto-

warzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych, 
4) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpo-

wiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym: 
a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, 
b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, 
c) szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,  
d) tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej, 

5) przygotowywanie projektów uchwał określających rodzaje wyróżnień, wysokości na-
gród oraz szczegółowe zasady i tryb ich przyznawania zawodnikom, którzy osiągnęli 
wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.   

 
6. W zakresie spraw obywatelskich: 

1) załatwianie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk, ich pisowni lub brzmienia, 
2) przyjmowanie wniosków i wydawanie paszportów, 
3) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych               

rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru, 
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4) przygotowywanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na obszarze 
powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę, 

5) wykonywanie zadań związanych z udzielaniem pomocy repatriantom. 
 

7. W zakresie spraw kombatantów:      
1) organizowanie na terenie powiatu obchodów rocznic związanych z walkami o niepod-

ległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego, 
2) kierowanie do prac inwalidów wojennych i wojskowych, 
3) prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na rozwiązywanie przez zakład 

pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną 
osobą uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do  
wcześniejszego przejścia na emeryturę. 

 
8.  W zakresie wykonywania przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych: 

1) opracowywanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym, 
2) powoływanie, z upoważnienia starosty osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn           

w razie braku lekarza, 
3) przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa, 
4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach                        

i chowaniu zmarłych. 
 
9.  W zakresie promocji i ochrony zdrowia: 

1) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej, nadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru, 

2) określanie przeznaczenia i standardu aparatury i sprzętu medycznego oraz wyrażanie 
zgody na dokonanie zakupu lub przyjęcia darowizny takiego sprzętu przez zakład 
opieki zdrowotnej, 

3) organizacja konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej, 
4) przygotowanie  projektu uchwały o utworzeniu rady społecznej samodzielnego                 

publicznego zespołu opieki zdrowotnej, 
5) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem ZOZ - u, 
6) przygotowywanie projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy gospodarki finan-

sowej samodzielnego zakładu lub o jego likwidacji, 
7) przygotowywanie projektu umów zawieranych z rektorem państwowej uczelni                

medycznej na udostępnianie oddziału szpitalnego (klinicznego), który może udzielać 
świadczeń zdrowotnych o regionalnym obszarze działania, 

8) obsługa administracyjna rady społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej,  

9) wykonywanie zadań związanych z przewlekłym leczeniem chorych na gruźlicę,  
10) realizacja  zadań związanych z zapewnieniem kobietom w ciąży opieki socjalnej,              

medycznej i prawnej oraz ochrony zdrowia psychicznego, 
11) prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów przewozu osób podlegają-

cych przymusowej hospitalizacji, 
12) przygotowywanie projektów decyzji o powołaniu osoby do pracy przy zwalczaniu 

epidemii, 
13) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie promocji i ochrony zdrowia, 
14) opracowanie i aktualizacja założeń do planu minimalnego zabezpieczenia ambulato-

ryjnej opieki zdrowotnej na obszarze powiatu, 
15) współpraca z placówkami prowadzącymi działalność zapobiegawczą w środowiskach 

zagrożonych uzależnieniami. 
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10.  W zakresie realizacji zadań systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego: 

1) przygotowywanie i aktualizacja przynajmniej raz w roku powiatowego planu               
zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych,  

2) rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń dla życia lub zdrowia na obszarze powiatu,  
3) wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie pogłębiania wiedzy o ratownictwie               

medycznym, 
4) zapewnienie działania pełnomocnikowi do spraw ratownictwa medycznego, 
5) koordynacja działań związanych z funkcjonowaniem Centrum Powiadamiania Ratun-

kowego, 
6) współpraca z pełnomocnikiem do spraw ratownictwa medycznego w zakresie                

przygotowywania planu działań ratowniczych. 
 
11.  W zakresie powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) organizowanie i przeprowadzanie poboru, 
2) zarządzanie przymusowego doprowadzenia poborowych, którzy nie stawili się do 

czynnej służby wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, 
3) prowadzenie spraw związanych z akcją kurierską. 

 
12.  W zakresie ogólnego nadzoru administracyjnego: 

1) wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń. 
 
 

§ 32 
 

Wydział Komunikacji i Dróg "K.D." 
 
Wydział Komunikacji i Dróg realizuje zadania w zakresie rejestracji pojazdów, wydawania           
i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, wyda-
wania zezwoleń na zarobkowy przewóz osób, zarządzania ruchem na drogach powiatowych    
i gminnych. 
 
Do podstawowych zadań wydziału należy: 
 
1. W zakresie ruchu drogowego: 

1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem  dowodów               
i tablic rejestracyjnych, 

2) prowadzenie spraw związanych z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem                 
pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych,  

3) przyjmowanie pozwoleń czasowych i tymczasowych tablic rejestracyjnych po upływie 
terminu czasowej rejestracji z wyjątkiem przypadku wywozu pojazdu,  

4) wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym zastrzeżeń                  
o szczególnych warunkach określonych przepisami prawa, od których zależy używa-
nie pojazdu, 

5) dokonywanie wpisów w karcie pojazdu o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian             
danych w dowodzie rejestracyjnym, 

6) wyrejestrowywanie pojazdów w przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu, kradzieży 
pojazdu, wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany lub zbyty za 
granicę, zniszczenia ( kasacji) pojazdu za granicą, udokumentowanej trwałej utraty po-
jazdu, 
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7) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania technicznego w razie uzasadnionego 
przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony 
środowiska, 

8) sprawdzanie znajomości topografii przez osoby kierujące taksówką osobową, 
9) wydawanie świadectw kwalifikacji potwierdzających spełnienie dodatkowych wyma-

gań osobom wymienionym w ustawie, 
10) przygotowywanie decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kie-

rowania pojazdem, 
11) przygotowywanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie kierującego pojazdem             

w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia, 
12) przyjmowanie od policji oraz jednostki upoważnionej do przeprowadzania badań 

technicznych zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), 
13) zwracanie dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) po ustaniu przyczyn            

uzasadniającej jego zatrzymanie, 
14) przyjmowanie od policji zatrzymanego prawa jazdy, 
15) przyjmowanie zawiadomień o wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy 

przez prokuratora, sąd, przewodniczącego kolegium do  spraw wykroczeń, właściwe-
go przełożonego, 

16) przygotowywanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, 
17) przygotowywanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silniko-

wym oraz decyzji  o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania  pojazdem 
silnikowym po ustaniu przyczyny, które spowodowały jego cofnięcie, 

18) prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwoleń na przejazd pojazdów                        
o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych, 

19) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg              
w sposób szczególny, 

20) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących wprowadzania zakazu pędzenia 
zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określonym czasie, 

21) przyjmowanie zgłoszeń od właścicieli pojazdów zarejestrowanych w terminie 30 dni  
o nabyciu lub zbyciu pojazdu, zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany              
danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, 

22) wydawanie międzynarodowych praw jazdy, 
23) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami, 
24) przyjmowanie od kierowców zawiadomień i dokonywanie wpisów w prawach jazdy          

o zmianie miejsca zamieszkania, 
25) wydawanie wtórników prawa jazdy w razie utraty dokumentu stwierdzającego upraw-

nienia do kierowania pojazdem po złożeniu przez jego posiadacza oświadczenia o jego 
utracie i przyjmowanie wtórników w razie odzyskania utraconego dokumentu, 

26) przygotowywanie projektu uchwał dotyczących wprowadzania obowiązku wyposaże-
nia pojazdów zaprzęgowych w hamulec, 

27) wydawanie kart pojazdów dla pojazdów sprowadzanych za granicy i tam zarejestro-
wanych, 

28) wydawanie upoważnień do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli 
pojazdów, 

29) przeprowadzanie kontroli stacji kontroli pojazdów, 
30) wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych, 
31) wydawanie zezwoleń dla jednostek prowadzących szkolenie dla osób ubiegających się 

o uprawnienia do kierowania pojazdami, 
32) dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji 

instruktorów,  
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33) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad szkoleniem instrukto-
rów, 

34) opracowywanie, rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu, 
35) przekazywanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu do realizacji, 
36) sprawowanie nadzoru nad zgodnością organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem, 
37) sprawowanie nadzoru i analiza istniejącej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeń-

stwa ruchu i jego efektywności, 
38) sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych. 

     39)  prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o nadaniu cech identyfikacyj-
nych w przypadku pojazdu: 
- zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji wła-

snej, którego markę określa się jako „SAM”, 
- w którym dokonano wymiany silnika na silnik bez numeracji fabrycznej, 
- odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub 

sfałszowaniu, 
- nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o prze-

padku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa za-
tarciu lub sfałszowaniu, 

- w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym 
orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu, 

- w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona pod-
czas wypadku drogowego albo podczas naprawy. 

40) prowadzenie spraw związanych z zamawianiem tablic rejestracyjnych u przedsiębior-
cy posiadającego zezwolenie na ich produkcję, 

41) legalizowanie tablic rejestracyjnych poprzez umieszczanie na nich znaku legalizacyj-
nego, 

42) przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów danych i informacji o pojeździe po 
jego zarejestrowaniu, 

43) przekazywanie  do centralnej ewidencji kierowców danych o osobach posiadających 
lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwa-
jami, 

44) wydawanie świadectw kwalifikacji, 
45) wyznaczenie jednostki uprawnionej do usuwania z drogi pojazdów na koszt właścicie-

la, 
46) prowadzenie spraw związanych z wyznaczeniem parkingu strzeżonego przeznaczone-

go na umieszczanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela, 
47) przygotowywanie projektów uchwał dot. wysokości opłat za usunięcie pojazdów               

z drogi na koszt właściciela i ich parkowanie na parkingu wyznaczonym przez               
starostę. 

 
  2. W zakresie dróg, kolei i prawa przewozowego: 

1) współdziałanie z zarządcami dróg w zakresie opracowywania projektów uchwał                   
o zaliczaniu dróg do kategorii dróg oraz określania sposobu korzystania z tych dróg, 

2) opiniowanie lokalizacji miejsc parkingowych na drogach oraz wniosków dotyczących 
wprowadzenia opłat za parkingi, 

3) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób 
pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym  w zależności od 
przebiegu linii komunikacyjnej, 

4) ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpie-
czeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej, 
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5) wyrażanie zgody i określanie warunków ograniczenia przewozu przez przewoźnika, 
6) nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania prze-

wozowego, gdy jest niezbędne w wypadku klęski żywiołowej, 
7) przygotowywanie projektów przepisów porządkowych związanych z przewozem osób 

i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu,   
8) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przepisów porządkowych w zakresie 

koordynacji rozkładów jazdy, 
9) przygotowywanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów, 
10) przygotowywanie propozycji odszkodowań za usunięcie drzew lub krzewów w przy-

padku braku umowy stron, 
11) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących opiniowania wniosków o likwidację 

linii kolejowych lub ich części, 
12) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących opiniowania wniosku o udzielenie 

wskazań lokalizacyjnych autostrady, 
13) współdziałanie z organami powołanymi do przeprowadzania poszukiwań i organizo-

wanie akcji ratowniczej w razie zaginięcia lub innego wypadku statku powietrznego 
albo przymusowego lądowania statku poza lotniskiem, a także z organami powołany-
mi do przeprowadzania badań okoliczności i przyczyn wypadków lotniczych oraz bra-
nia udziału w akcji zapobiegawczej na wezwanie organów ruchu lotniczego w razie 
zagrożenia statku powietrznego. 

 
3. W zakresie transportu drogowego: 

1) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, zmianą lub cof-
nięciem licencji w zakresie krajowego transportu drogowego, 

2) przygotowywanie decyzji na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji na 
wniosek osoby, która złożyła  wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w razie śmier-
ci osoby fizycznej posiadającej licencję, 

3) prowadzenie spraw związanych  z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewo-
zów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie dro-
gowym  na obszarze wykraczającym poza granice jednej gminy, 

4) wydawanie zaświadczeń i wypisów z zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie 
przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomoc-
niczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej na przewozy dro-
gowe na potrzeby własne, 

5) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw transportu informacji dotyczących 
liczby i zakresu udzielonych licencji i zezwoleń, 

6) przeprowadzanie kontroli przedsiębiorcy, któremu udzielono licencji lub zezwolenia 
albo wydano zaświadczenie w zakresie zgodności wykonywania transportu drogo-
wego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami ustawy i warunkami udzielo-
nej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia. 

 
§ 33 

 
Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska "A.B.Ś. " 

 
Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska prowadzi sprawy z zakresu archi-
tektury, budownictwa i planowania przestrzennego, sprawowania nadzoru specjalistycznego 
nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, sprawy z zakresu prawa wodnego, geo-
logicznego i górniczego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, 
prawa łowieckiego, gospodarki leśnej, gospodarki odpadami, rolnictwa i ochrony zwierząt. 
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Do podstawowych zadań wydziału należy: 
 
1. W zakresie architektury i budownictwa: 

1) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno-
budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikają-
cymi z  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami 
ochrony środowiska, 

2) realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno-budowlanego w 
zakresie zapewnienia warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach i przy 
wykonywaniu robót budowlanych, 

3) wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie: 
a) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej,  

b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 
c) wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie, 
4) prowadzenie ujednoliconej ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 

obiektów budowlanych, 
5) kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje  techniczne  w 

budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji, 
6) powadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od 

przepisów techniczno-budowlanych, 
7) przygotowywanie decyzji o obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskie-

go oraz zapewnienie nadzoru autorskiego, 
8) przygotowywanie pozwoleń na budowę oraz projektów decyzji w sprawie zatwierdze-

nia projektu budowlanego, 
9) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie 

objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, 
10) zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obo-

wiązku uzyskania pozwolenia na budowę, 
11) przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia, 
12) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, 
13) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym                      

i zatwierdzenie projektu budowlanego, 
14) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę, 
15) prowadzenie rejestru decyzji o pozwolenie na budowę i przechowywanie dokumentów 

objętych pozwoleniem na budowę, 
16) przygotowywanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby, 
17) nakładanie obowiązku geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia, 
18) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomo-

ści oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości, 
19) przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowla-

nego, zgłaszanie sprzeciwu oraz wydawanie pozwolenia na użytkowanie, 
20) przygotowywanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, 
21) uzgadnianie rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamknię-

tych w zakresie: 
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a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony 
dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, 

b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych  oraz sieci 
uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granicę terenu  zamkniętego, a także  po-
łączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego, 

22) przygotowywanie pozwoleń na budowę składowisk odpadów, 
23) potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów 

ustanowienia odrębnej własności lokali, 
24) potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu  jednorodzin-

nego dla celów dodatku mieszkaniowego, 
25) poświadczenie oświadczenia zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruk-

tury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i 
usług, 

26) prowadzenie sprawozdawczości z ruchu budowlanego. 
 
2. W zakresie planowania przestrzennego: 

1)  realizacja ustawowych uprawnień dotyczących prawa otrzymania zawiadomienia              
o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, 

2)  realizacja ustawowych uprawnień dotyczących prawa otrzymania kopii uchwalonego 
planu miejscowego, 

3)  prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego i zagadnień 
rozwoju odnoszących się do obszaru powiatu i przygotowanie stosownych projektów 
uchwał organów rady, 

4)  przygotowywanie projektów uchwał organów rady powiatu w sprawie opiniowania 
projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa.        

 
3. W zakresie prawa wodnego: 

1) ustalanie w drodze decyzji linii brzegu z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, 
wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych, 

2) ustalanie w drodze decyzji podziału kosztów utrzymania wód lub urządzeń wod-
nych dla zakładów, które przyczyniły się do wzrostu kosztów ich utrzymania w 
zakresie objętym właściwością organu, 

3) ustanawianie na wniosek, stref ochrony bezpośredniej ujęcia wody, 
4) przygotowanie projektu uchwały w celu wprowadzenia powszechnego korzystania 

z wód powierzchniowych innych niż wody publiczne, 
5) ustalanie w drodze decyzji obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych oraz szczegółowych zakresów i terminów wykonania, 
6) nakazywanie w drodze decyzji niektórych obowiązków dotyczących ochrony wa-

łów przeciwpowodziowych i obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią, 
7) ustanawianie w drodze decyzji stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb 

państwowych, 
8) przygotowywanie pozwoleń wodnoprawnych w zakresie objętym ustawą Prawo 

wodne, 
9) zatwierdzanie instrukcji gospodarowania wodą i instrukcji utrzymania systemu 

urządzeń melioracji wodnych, 
10) przygotowywanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do urządzeń kana-

lizacyjnych ścieków zawierających substancje szkodliwe dla środowiska, 
11) przygotowywanie pozwoleń wodnoprawnych na wspólne korzystanie z wód przez 

kilka zakładów, 
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12) dokonywanie przeglądu ustaleń pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody, wpro-
wadzanie ścieków do wód, do ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych i realizacji tych 
pozwoleń na 4 lata, 

13) stwierdzanie w drodze decyzji wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia 
wodnoprawnego oraz nakładanie obowiązku usunięcia negatywnych skutków wy-
nikających z wykonywania pozwolenia wodnoprawnego, 

14) wzywanie zakładu do usunięcia w określonym terminie zaniedbań w zakresie go-
spodarki wodnej z zagrożeniem unieruchomienia zakładu do czasu usunięcia za-
niedbań, 

15) zatwierdzanie w drodze decyzji statutu spółki wodnej, bądź odmowa jego zatwier-
dzenia w przypadku niezgodności statutu spółki z prawem, 

16) włączanie w drodze decyzji zakładu do spółki, 
17) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółki wodnej, 
18) zatwierdzanie uchwał organów spółki, bądź odmowa ich zatwierdzenia w drodze 

decyzji w przypadku niezgodności z prawem, bądź  naruszenia statutu spółki, 
19) rozwiązywanie zarządu spółki wodnej w drodze decyzji, w przypadku powtarzają-

cego się naruszania prawa lub statutu, 
20) ustanawianie w drodze decyzji zarządu komisarycznego spółki na czas oznaczony, 

nie dłuższy niż rok, w przypadku nie dokonania przez walne zgromadzenie wybo-
ru nowego zarządu, 

21) rozwiązanie spółki wodnej w drodze postępowanie kwalifikacyjnego. 
 
4.   W zakresie rybactwa śródlądowego:    

1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego, 
2) przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami              

połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do 
śródlądowych wód żeglownych, 

3) wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na                 
wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego          
sąsiedztwie, 

4) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, 
5) przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej, 
6) przygotowywanie projektu regulaminu społecznej rady rybackiej uchwalanego przez 

radę powiatu. 
 
5. W zakresie gospodarki leśnej: 

1) przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających 
i ochronnych w lasach nie stanowiących własności skarbu państwa, gdy występują             
w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów, 

2) prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finanso-
wanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących wła-
sności skarbu państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami 
przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane 
klęskami żywiołowymi, 

3) wykonywanie czynności związanych ze zmianą lasu na użytek rolny w odniesieniu do 
lasów nie stanowiących własności skarbu państwa, 

4) przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokry-
cie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności skarbu państwa, 

5) cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności skarbu                    
państwa,  
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6) składanie do wojewody wniosków o uznanie lasu za ochronny, 
7) przygotowywanie propozycji zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiada-

jących planów urządzenia lasów, 
8) zlecanie wykonania planów urządzeń lasów należących do osób fizycznych i rozpa-

trywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu, 
9) kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie               

stanowiących własności skarbu państwa, 
10) przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia 

lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu, 
11) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem w zarząd nadleśnictwu   gruntów 

skarbu państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodaro-
wania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

12) wnioskowanie o przekazanie na rzecz jednostek organizacyjnych budynków i budowli 
będących w zarządzie Lasów Państwowych a nieprzydatnych dla gospodarki leśnej, 

13) sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności 
skarbu państwa. 

 
6. W zakresie gospodarki łowieckiej: 

1) przygotowywanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu 
płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny, 

2) przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich               
mieszańców, 

3) prowadzenie spraw związanych z wydzierżawieniem polnych obwodów łowieckich na 
wniosek Polskiego Związku Łowieckiego, 

4) przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypad-
kach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczno-
ści publicznej. 

 
7. W zakresie postępowania z odpadami:  

1) opracowanie powiatowego planu gospodarki odpadami, jego aktualizacja, przygoto-
wywanie sprawozdania z  jego realizacji, 

2) opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami: wojewódzkiego i gminnych, 
3) przygotowywanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych, jeżeli pod-

miot wytwarza powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej                     
5 tysięcy ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne, 

4) wydawanie decyzji zatwierdzających programy gospodarki odpadami niebezpieczny-
mi z wyłączeniem odpadów pochodzących z obiektów szczególnie szkodliwych dla 
środowiska,   

5) prowadzenie spraw związanych z kontrolowaniem i przyjmowaniem informacji                        
o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, 

6) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów, 

7) przygotowywanie zezwoleń w zakresie zbierania lub transportu lub zbierania odpadów 
z wyłączeniem odpadów pochodzących z obiektów szczególnie szkodliwych dla                
środowiska, 

8) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania               
zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania , transportu, odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów oraz przygotowywanie ich zestawień rocznych, 

9) przygotowywanie decyzji o zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji składowiska                  
odpadów, 
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10) przygotowywanie decyzji o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej 
części, 

11) przygotowywanie zezwoleń na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielo-
nych częściach innych składowisk. 

 
8. W zakresie ochrony środowiska: 

1) opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska, 
2) sporządzanie raportów z realizacji wykonania powiatowego programu ochrony śro-

dowiska, 
3) prowadzenie i udostępnianie publicznie dostępnych wykazów o danych o środowisku  

i jego ochronie, 
4) przeprowadzanie postępowań w sprawach oceny oddziaływania na środowisko w celu 

wydania: 
a) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin 

ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów                
w górotworze, 

b) pozwoleń wodnoporawnych w zakresie: 
 - wykonywania urządzeń wodnych, 

- poboru wód podziemnych, 
- rolniczego wykorzystywania ścieków, 

5) stwierdzanie konieczności sporządzania raportu i określenie jego zakresu dla przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których konieczność 
sporządzenia raportu określa starosta (inwestycje mogące pogorszyć stan środowiska) 

6) przygotowywanie decyzji uzgadniających raporty oddziaływania przedsięwzięć na 
środowisko, 

7) przygotowywanie decyzji w sprawie obowiązku przedłożenia analizy porealizacyjnej, 
8) opiniowanie sporządzonych przez wojewodę programów ochrony powietrza, mający 

na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, 
9) opiniowanie sporządzonych przez wojewodę planów działań krótkoterminowych             

w celu wyeliminowania dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, 
10) prowadzenie spraw związanych z ograniczeniem lub wydawaniem zakazu używania 

jednostek pływających na określonych zbiornikach powierzchniowych wód w celu za-
pewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, 

11) sporządzenie mapy akustycznej na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska dla 
terenów poza aglomeracjami przy uwzględnienie informacji od zarządzających dro-
gami i liniami  kolejowymi 

12) opracowywanie programy minimalizacji hałasy dla terenów, na których poziom hałasu 
przekracza poziom dopuszczalny, 

13) przekazywanie map akustycznych  zarządowi województwa, wojewódzkiemu inspek-
torowi ochrony środowiska oraz wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, 

14) prowadzenie postępowania w sprawie tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania 
dla przedsięwzięć mogących znacznie oddziaływać na środowisko, 

15) przechowywanie wyników pomiarów od prowadzącego instalację takich jak: 
- okresowe pomiary wielkości emisji, 
- ciągłe pomiary wielkości emisji, 
- wstępne pomiary wielkości emisji, 

16) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie obowiązku prowa-
dzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji przez prowadzącego instalację 
lub użytkownika urządzenia, 
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17) przyjmowanie zgłoszeń od prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia, któ-
rego emisja nie wymaga pozwolenia, mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, 

18) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie wymagań w zakre-
sie ochrony środowiska dotyczących instalacji, dla których nie jest  wymagane pozwo-
lenie na emisję o ile jest to uzasadnione  koniecznością ochrony środowiska, 

19) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie obowiązku prowa-
dzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku 
przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem 
wprowadzanych w związku z eksploatacją tych obiektów, 

20) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pozwoleń na wprowadzanie gazów lub 
pyłów do powietrza, 

21) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pozwoleń na emitowanie hałasu do  
środowiska, 

22) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pozwoleń na emitowanie pól elektro-
magnetycznych, 

23) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji zobowiązującej prowadzącego 
instalację, podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia prze-
glądu ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość 
negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, 

24) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji nakładającej obowiązek ogra-
niczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, dla podmiotu korzystającego 
ze środowiska, którego działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, 

25) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji nakładającej obowiązek przy-
wrócenia środowiska do stanu właściwego dla podmiotu korzystającego ze środowiska 
którego działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, 

26) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji zobowiązującej podmiot ko-
rzystający ze środowiska do uiszczenia na rzecz właściwego gminnego funduszu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości 
szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska, 

27) udział w kontrolach w zakresie przestrzegania i stosowania przestrzegania przepisów  
o ochronie środowiska, 

28) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie 
przeciw przepisom o ochronie środowiska, 

29) występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpo-
wiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organ ten 
stwierdził naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie środowiska 
lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić,  

30) przedstawianie do zatwierdzenia radzie powiatu zestawienia dochodów i wydatków 
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

31) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji uzgadniającej warunki prowa-
dzenia rekultywacji powierzchni ziemi. 

 
9. W zakresie ochrony przyrody: 

1) popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie, 
2) opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego, 
3) prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków 

ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, 
4) wydawanie zgody na zmianę przeznaczenia terenów, na których znajduje się staro-

drzew, 
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5) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie 
gospodarczego wykorzystywania jej zasobów, 

6) przygotowywanie decyzji o nadawaniu osobom fizycznym uprawnień społecznych 
opiekunów przyrody. 

 
10. W zakresie geologii i górnictwa: 

1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpozna-
wanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i 
przewidywanym wydobyciu kopaliny w roku kalendarzowych nie przekraczającym   
20 000 m3, 

2) przygotowywanie decyzji zatwierdzającej projekty prac geologicznych, które nie wy-
magają uzyskania koncesji, 

3) przyjmowanie zgłoszeń od wykonawców prac geologicznych o zamiarze przystąpienia 
do wykonywania robót geologicznych, 

4) przygotowywanie decyzji nakazujących podmiotom wykonującym prace geologiczne 
dokonania dodatkowych prac geologicznych, 

5) przygotowywanie zawiadomień o przyjęciu dokumentacji geologicznych bez zastrze-
żeń oraz przygotowywanie decyzji zobowiązujących do uzupełniania lub poprawienia 
dokumentacji geologicznej, 

6) przygotowywanie decyzji określających opłaty eksploatacyjne w przypadku niedopeł-
nienia przez przedsiębiorcę obowiązku wniesienia opłaty lub nie złożenia  informacji 
zawierających danych dotyczących wydobywania w kwartale kopaliny albo w razie 
złożenia informacji nasuwającej zastrzeżenia, 

7) przygotowywanie decyzji ustalających opłatę eksploatacyjną prowadzącym wydoby-
cie kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków w wy-
sokości osiemdziesięciokrotnej stawki opłaty eksploatacyjnej, 

8) podejmowanie decyzji niezbędnych do przestrzegania  i stosowania ustawy - Prawo 
geologiczne i górnicze w zakresie zadań wykonywanych jako organ administracji geo-
logicznej, 

9) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę upraw-
nień z tytułu koncesji, 

10) prowadzenie nadzoru nad projektowaniem  i wykonywaniem prac geologicznych oraz 
prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych, 

11) gromadzenie i przetwarzanie danych geologicznych. 
 

11. W zakresie ochrony i hodowli zwierząt: 
1) wydawanie zezwoleń na utworzenie ogrodu zoologicznego, 
2) wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli zwierząt laboratoryjnych, 
3) określanie warunków, czasu i sposobu zwalczania zwierząt, które stanowią zagrożenie 

dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka.   
 
12. W zakresie ubezpieczeń społecznych rolników:      

1) przeprowadzanie kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia               
budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń             
losowych oraz odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodar-
stwa rolnego, 

2)  podejmowanie działań w sprawach związanych z ubezpieczeniem.  
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§ 34 
 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 
Nieruchomościami  "G.N." 

 
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami realizuje sprawy              
z zakresu gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa i powiatu,  wywłaszczenia              
nieruchomości, ochrony gruntów rolnych oraz zadania państwowej służby geodezyjnej                 
i kartograficznej. 
 
Zadania w zakresie geodezji, kartografii i katastru wykonuje geodeta powiatowy, który bez-
pośrednio podlega staroście i prowadzi sprawy wynikające z przepisów prawa geodezyjnego i 
kartograficznego.  
 
Do podstawowych zadań wydziału należy: 
1. W zakresie gospodarki nieruchomościami powiatu i skarbu państwa: 

1) prowadzenie spraw z nabywaniem mienia powiatu w tym przejmowanie gruntów od 
osób fizycznych zajętych pod drogi powiatowe, 

2) tworzenia powiatowego zasobu nieruchomości, 
3) prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości powiatu i skarbu państwa, 
4) prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu           

w tym: 
a) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie sprzedaży, nabycia, zamiany, od-

dawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie     
nieruchomości stanowiących własność powiatu,  

b) prowadzenie czynności wynikających z procedury realizacji uchwał,        
c) przygotowanie decyzji o oddaniu nieruchomości w zarząd powiatowym jednostkom 

organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,  
d) ustalania propozycji cen nieruchomości stanowiących własność powiatu, opłat               

z tytułu użytkowania wieczystego i zarządu oraz innych opłat, 
e) ewidencjonowanie dochodów pochodzących z mienia powiatowego, 
f) zarządzanie nieruchomościami, w których wyodrębnione zostały lokale mieszkalne 

a w szczególności ustanowienie wspólnot i wybór zarządu, 
5) gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, a w szczególności przygotowywanie: 

a) projektów uchwał w sprawie zasad gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz 
zasad wynajmu lokali, 

b) projektów uchwał w sprawie ustalenia stawek czynszu, 
6) naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, 
7) opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność skarbu państwa i powiatu 

dokonywanych z urzędu, 
8) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem Polskiemu Związ-

kowi Działkowców gruntów skarbu państwa przeznaczonych w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe, 

9) zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie 
opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych 
na niej budynków lub lokali stanowiących własności skarbu państwa osobom, które          
w związku z wojną rozpoczętą 1939 r. pozostawiły nieruchomości na terenach nie 
wchodzących w skład obecnego obszaru państwa, 

10) prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom  Państwowym 
gruntów wchodzącym w skład Zasobu przeznaczonych do  zalesienia w miejscowym 
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planie zagospodarowania przestrzennego albo  w decyzji  o warunkach zabudowy                     
i zagospodarowania terenu, 

11) występowanie do Agencji Własności  Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieod-
płatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi 
wykonywaniu zadań własnych, 

12) przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu  prawa użyt-
kowania wieczystego gruntów skarbu państwa w prawo własności, 

13) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki 
gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu 
w zamian za rentę, 

14) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem na wniosek organu wojskowego 
zarządu gruntów stanowiących własność skarbu państwa  bez pierwszej opłaty rocz-
nej, 

15) przygotowywanie decyzji o przejęciu nieruchomości lub jej części pozostającej w za-
rządzie organów wojskowych, uznanej za zbędną, na cele obronności i bezpieczeństwa 
państwa, 

16) prowadzenie spraw związanych z wydaniem na wniosek organu wojskowego decyzji                     
o zajęciu nieruchomości skarbu państwa na zakwaterowanie przejściowe, 

17) nieodpłatne przyjmowanie zbędnego mienia PKP, 
18) zabezpieczenie wierzytelności skarbu państwa przez wpisanie w księdze wieczystej 

hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności, 
19) prowadzenie spraw związanych z powszechną transakcją nieruchomości, 
20) podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości  Skarbu Pań-

stwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych  oraz jednostek organizacyj-
nych, 

21) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości prze-
jęte na cele reformy rolnej, 

22) przygotowywanie decyzji związanych z wyrażeniem zgody na nadanie  resztówki, 
23) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości, 
24) prowadzenie spraw związanych z postępowaniem regulacyjnym wynikającym z ustaw 

o stosunku państwa do kościoła katolickiego i innych kościołów i związków wyzna-
niowych, 

25) podejmowanie czynności zmierzających do wyegzekwowania należności. 
 

2. W zakresie postępowania wywłaszczeniowego: 
1) prowadzenie procedury wywłaszczania nieruchomości, 
2) orzekania o wywłaszczeniu, odszkodowaniu, nadaniu nieruchomości  zamiennej oraz 

o zwrocie nieruchomości, 
3) określanie niezbędnych służebności oraz ustalania obowiązków budowy i utrzymania 

odpowiednich urządzeń na wywłaszczonym gruncie, 
4) przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości               

ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, 
gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń  łączności publicznej i sygnalizacji, a także 
innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych 
do korzystania z tych przewodów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczy-
sty nie wyraził na to zgody, 

5) przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na  poszukiwa-
niu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących  własność skarbu pań-
stwa jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie  wyraził na to zgody, 
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6) przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyż-
szej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu  znacznej szkody,   

7) ustalanie i wypłacanie odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne. 
 
3. W zakresie geodezji i kartografii: 

1) gromadzenie i prowadzenie w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmo-
wanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom, oso-
bom fizycznym i prawnym w zakresie zasobów powiatowych, 

2) zakładanie osnów szczegółowych, 
3) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej, 
4) sprawowanie kontroli działalności geodezyjnej i kartograficznej w zakresie przepisów 

obowiązujących przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych oraz wła-
ściwego obiegu, wykorzystania i reprodukowania materiałów  geodezyjnych i karto-
graficznych, 

5) prowadzenie spraw związanych z ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych             
i magnetycznych, 

6) zarządzanie nieruchomościami pod znakami geodezyjnymi, 
7) zapewnienie założenia i prowadzenia ewidencji sieci uzbrojenia terenu w zakresie 

ewidencji geodezyjnej, 
8) uzgadnianie z inwestorami i koordynacja usytuowania projektowych sieci i uzbrojenia 

terenów, 
9) zapewnienie gminom nieodpłatnego bezpośredniego dostępu do bazy danych ewiden-

cji gruntów i budynków, 
10) prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie 

map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości, 
11) wprowadzanie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków na podstawie 

odpisów prawomocnych decyzji administracyjnych i orzeczeń sądowych oraz odpisów 
aktów notarialnych, 

12) wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z operatu ewidencyj-
nego, 

13) udzielanie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informacji niezbędnych do 
ustalenia okoliczności mających znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia, 

14) przyjmowanie prawomocnych orzeczeń sądowych lub ostatecznych decyzji ustalają-
cych przebieg granic nieruchomości w celu ujawnienia ich w ewidencji gruntów i bu-
dynków, 

15) sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych  objętych ewi-
dencją gruntów i budynków, 

16) przygotowanie projektów uchwał organów rady do zatwierdzenia rocznego projektu 
planu oraz sprawozdania z wykonania zadań i gospodarowanie Powiatowym Fundu-
szem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 

 
4. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych: 

1) prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji, 
2) przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby 

oraz jej wykorzystania, 
3) prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów  zalesienia,              

zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych  użytków zielonych ze 
względu na ochronę gleby przed erozją, 
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4) przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub  ograniczenie 
wartości  użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji, 

5) przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie  gruntów                
rolnych i leśnych, 

6) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w  razie stwier-
dzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub decyzji 
zezwalającej na wyłączenie, 

7) prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończe-
nie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie, 

8) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów  rolnych                
i leśnych, 

9) przeprowadzanie badań okresowych, poziomu skażenia gleby i roślin dla gruntów po-
łożonych na obszarach szczególnej ochrony środowiska lub w strefach ochronnych za-
kładów przemysłowych, 

10) ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową bądź mienie gromadzkie, 
11) ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wyka-

zu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im 
udziałów we wspólnocie, 

12) przygotowywanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania 
gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia opracowanych 
przez organy spółki wspólnoty gruntowej, 

13) prowadzenie scaleń i wymiany gruntów rolnych, 
14) prowadzenie rekultywacji gruntów rolnych zdegradowanych lub zdewastowanych 

przez nieustalone osoby lub klęski żywiołowe przy wykorzystaniu funduszu ochrony 
gruntów rolnych, 

15) wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów. 
 
 

§ 35 
 

Samodzielne stanowisko do spraw ochrony informacji niejawnych, zarządzania 
kryzysowego, obrony cywilnej i bezpieczeństwa „I.N.” 

 
 

Do podstawowych zadań Samodzielnego stanowiska do spraw ochrony informacji niejaw-
nych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i bezpieczeństwa należy: 
 
1. W zakresie ochrony informacji niejawnych:   
    1) wykonywanie zadań Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,              

w tym:  
 a)  organizowanie ochrony, klasyfikowanie i udostępnianie informacji niejawnych, 

b) prowadzenie postępowania sprawdzającego i wydawanie poświadczeń bezpieczeń-
stwa dla pracowników starostwa, 

 c) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych, 
 d) sprawowanie nadzoru poprzez kontrole: 

-   przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych i obiegu dokumentów, 
   -  przestrzegania właściwego oznaczenia i rejestrowania dokumentów w staro-

stwie w kancelarii tajnej, 
  -  postępowania z udostępnionymi pracownikom starostwa dokumentami zawiera-

jącymi informacje niejawne,    
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 e) ochrona informacji  niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych, 
f) przyjmowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów zawiera-

jących informacje niejawne oraz prowadzenie rejestru dokumentów, 
 g) opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie informacji oznaczonych klau-

zulą „zastrzeżone”, 
h) opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje nie-

jawne stanowiące tajemnicę państwową, w razie wprowadzenia stanu nadzwyczaj-
nego, 

 i)  opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych, 
 j)  prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń stwierdzających odbycie przeszko-

lenia w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz poświadczeń bezpieczeństwa 
upoważniających do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnice 
służbową, 

 k) ewidencjonowanie osób, którym wydano poświadczenie bezpieczeństwa upoważ-
niające do dostępu do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę służbową, 

   l)  prowadzenie tajnej kancelarii starostwa. 
 
2. W zakresie zarządzania kryzysowego: 

1) zapewnienie warunków pracy starosty w sytuacji normalnej i w czasie kryzysu i reali-
zacja zadań:  

- informacyjnych, 
- ostrzegawczych,  
- koordynacyjnych,  
- decyzyjnych, 

2)  stała wymiana informacji dotyczących zagrożeń i podejmowanych działań z punktami 
kontaktowymi, 

3)   obsługa administracyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i obsługa 
Powiatowego Zespołu ds. Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, 

4)   realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapo-
bieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniem życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 

5)   załatwianie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych. 
 
3.  W zakresie obrony cywilnej ludności: 

1) opracowanie i aktualizacja planu reagowania kryzysowego,  
2) koordynowanie działań zmierzających do zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych 

zagrożeń ludzi i środowiska, 
3) utworzenie banku danych o zagrożeniach oraz środkach zapobiegania i przeciwdziała-

nia sytuacjom kryzysowym oraz danych w zakresie sił i środków powiatu dla potrzeb 
działań ratowniczych, 

4) organizowanie systemu łączności alarmowej i współdziałanie między podmiotami 
uczestniczącymi w działaniach ratowniczych powiatu, 

5) nadawanie świadczeń osobistych i rzeczowych dla celów zorganizowanej akcji  spo-
łecznej, 

6) planowanie zadań obrony cywilnej, koordynowanie i nadzorowanie wykonania zadań 
przez zespoloną administrację powiatu,  

7) analizowanie i ocena stanu zagrożenia powiatu, 
8) planowanie i zabezpieczenie środków finansowych na realizacje zadań obrony cywil-

nej, 
9) planowanie i organizowanie szkoleń kadry powiatowej administracji zespolonej. 
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4. W zakresie bezpieczeństwa publicznego: 
1) przygotowywanie projektu zarządzenia o powołaniu komisji bezpieczeństwa i porząd-

ku, 
2) opracowywanie i aktualizacja założeń do powiatowego programu zapobiegania prze-

stępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,  
3) przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności komisji bezpieczeństwa             

i porządku, 
4) obsługa administracyjna komisji bezpieczeństwa i porządku. 

 
 

§ 36 
 

Pełnomocnik Starosty do Spraw Integracji Europejskiej „I.E.” 
 
Do podstawowych zadań Pełnomocnika realizowanych w ramach pełnionych obowiązków 
Specjalisty do Spraw Integracji Europejskiej należą: 

1) tworzenie koncepcji działań informacyjnych kierowanych do społeczności lokalnych, 
2) poszukiwanie źródeł finansowania projektów oraz przygotowywanie odpowiednich 

wniosków do funduszy U.E., 
3) inicjowanie i utrzymywanie kontaktów z powiatami, gminami i innymi organizacjami 

społecznymi i gospodarczymi z krajów Unii Europejskiej, 
4) identyfikowanie poprzez system narzędzi, warsztatów i wyjazdów studyjnych proble-

mów dotyczących lokalnych społeczności, 
5) współpraca z organizacjami obywatelskimi, podmiotami gospodarczymi                       

i innymi instytucjami w realizacji wspólnych projektów, 
6) aktywna współpraca i współdziałanie z innymi samorządami oraz pełnomocnikami ds. 

integracji europejskiej działającymi w innych państwach.  
 

§ 37 
 

Rzecznik Konsumentów „R.K.” 

Rzecznik konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw 
konsumenta. 
 
Do podstawowych zadań rzecznika konsumentów należą czynności związane z: 

1) prowadzeniem edukacji konsumenckiej, w szczególności poprzez wprowadzanie ele-
mentów wiedzy konsumenckiej do programów nauczania w szkołach publicznych, 

2) zapewnieniem bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w za-
kresie ochrony interesów konsumentów, 

3)  składaniem wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego 
w zakresie ochrony interesów konsumentów, 

4) występowaniem do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumen-
tów, 

5)  współdziałaniem z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkuren-
cji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumencki-
mi, 

6) wytaczaniem powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowaniem, za ich zgodą, do 
toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów, 

7) wykonywaniem funkcji oskarżyciela publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów, 
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8) składaniem wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego, 
9) wytaczaniem powództw w trybie przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konku-

rencji, 
10) wytaczaniem powództw w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedo-

zwolone, 
11) wydawaniem na wniosek zarządu gminy opinii dotyczącej budowy obiektów handlo-

wych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000 m2 - w gminach o liczbie mieszkań-
ców do 20000, oraz o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000 m2 - w gminach                 
o liczbie mieszkańców ponad 20000, 

12)  wytaczaniem powództw w trybie art. 63 kodeksu postępowania cywilnego. 
13) składaniem radzie powiatu sprawozdań ze swej działalności za rok miniony. 

 
 

§ 38 
 

Biuro Kontroli „B.K.”  

realizuje zadania zarządu oraz starosty w zakresie organizowania działalności kontrolnej                 
zarówno w zakresie kontroli zewnętrznej jak i wewnętrznej oraz kontroli wydatkowania środ-
ków publicznych i zamówień publicznych. 

Do podstawowych zadań Biura należy: 
1) koordynowanie planowanych działań kontrolnych prowadzonych przez zarząd oraz staro-

stę, 
2) przygotowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia zarządowi lub staroście kwartalnych 

planów kontroli,  
3) przygotowywanie sprawozdań oraz analiz przeprowadzonych kontroli w celu ich wyko-

rzystania, 
4) prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy 

wydatkowaniu środków publicznych przez poszczególne komórki organizacyjne staro-
stwa, jednostki organizacyjne powiatu oraz powiatowe służby, inspekcje i straże, 

5) dokonywanie wstępnej oceny celowości wydatków ponoszonych w związku z realizacją 
zadań, w tym wydatków na koszty funkcjonowania jednostki, 

6) przygotowywanie procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych, 
w tym zgodności z planem finansowym, 

7) prowadzenie kontroli działania wydziałów w zakresie realizacji planów pracy, przestrze-
gania przepisów postępowania administracyjnego, przestrzegania instrukcji kancelaryjnej 
oraz przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania  skarg i wniosków, 

8) prowadzenie dokumentacji związanej z  przeprowadzonymi kontrolami, 
9) wykonywanie innych zadań w zakresie kontroli wynikających z przepisów prawa, uchwał 

rady i zarządu oraz upoważnień starosty. 
 

§ 39 
 

Samodzielne stanowisko do spraw kadr „K.S.” 
 
Do podstawowych zadań samodzielnego stanowiska do spraw kadr należy: 

1) opracowywanie zasad polityki kadrowej i zarządzanie kadrami, 
2) prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników starostwa i kierowników jednostek 

organizacyjnych,  
3) wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu oraz legitymacji, 
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4) prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku 
pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur oraz jubileuszy, 

5) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników                     
i prowadzenie rejestru szkoleń, 

6) prowadzenie spraw związanych z naborem pracowników do pracy w starostwie,                  
w tym występowanie do Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie              
dyscypliny finansów publicznych przy Ministerstwie Finansów oraz do Centralnego 
Rejestru Skazanych Ministerstwa Sprawiedliwości z zapytaniem o karalność, 

7) prowadzenie dokumentacji związanej ze składanymi przez pracowników starostwa          
i kierowników jednostek organizacyjnych informacjami o prowadzeniu działalności 
gospodarczej i oświadczeniami majątkowymi,  

8) prowadzenie rejestru wyjść służbowych, pracy w godzinach nadliczbowych oraz              
sporządzanie rozliczeń godzin służbowych i godzin nadliczbowych, 

9) prowadzenie dokumentacji związanych z planami urlopów oraz ewidencji czasu pracy, 
 10) prowadzenie ewidencji badań profilaktycznych, 
11) planowanie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń osobowych oraz ich realizacja, 
12) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zasad wynagradzania                   

w jednostkach organizacyjnych powiatu,  
13) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zawieranych przez starostę 

ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, 
14) prowadzenie spraw związanych z praktykami, praktykantami i stażami, 
15) sporządzanie sprawozdań statystycznych w sprawach kadrowych, 
16) prowadzenie ewidencji odznaczonych pracowników starostwa, 
17) prowadzenie biblioteki, 
18) kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w starostwie. 

 
ROZDZIAŁ  VI 

 
Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 

 
§ 40 

 
1. Starosta, wicestarosta, etatowy członek zarządu, sekretarz, skarbnik i naczelnicy wydzia-

łów przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 
10.00 do 16.00. 

2. Pozostali pracownicy starostwa przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków                 
codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00, a w poniedziałki od 8.00 do 16.00. 

3. W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, starosta, 
wicestarosta, etatowy członek zarządu, sekretarz, skarbnik i naczelnicy wydziałów przyj-
mują obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach 
od 10.00 do 15.00. 

4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć obywateli w spawach skarg i wniosków winna 
być umieszczona w widocznym miejscu w gmachu starostwa.      

 
§ 41 

 
1. Skargi i wnioski ewidencjonowane są w centralnym rejestrze skarg i wniosków. 
2. Rejestr skarg i wniosków prowadzi oraz nadzoruje tryb i sposób załatwiania Wydział                

Organizacyjny. 
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§ 42 
 

1. Skargi składane pisemnie są rejestrowane w centralnym rejestrze, po  uprzednim zareje-
strowaniu w rejestrze kancelaryjnym. 

2. Pracownik przyjmujący obywateli w ramach skarg i wniosków wnoszonych ustnie                
sporządza protokół przyjęcia zawierający: 
1) datę przyjęcia, 
2) imię, nazwisko i adres składającego, 
3) zwięzłe określenie sprawy, 
4) imię i nazwisko przyjmującego, 
5) podpis składającego. 

 
§ 43 

 
1. Starostwo stosuje typowe rejestry skarg i wniosków oznaczając poszczególne rodzaje 

spraw symbolami: 
                                           S - skarga  
                                          W - wniosek 
2. Skargi i wnioski wnoszone przez senatorów, posłów lub radnych opatruje się dodatkowo 

literą "s", "p" lub "r". 
 

§ 44 
 
1. Skargi dotyczące zadań lub działalności zarządu w sprawach należących do zadań zleco-

nych z zakresu administracji rządowej rozpatruje wojewoda. 
2. Skargi dotyczące zadań lub działalności zarządu oraz starosty, a także kierowników po-

wiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych  rozpatruje rada 
powiatu, z zastrzeżeniem ust. 1.  

3. Skargi i wnioski dotyczące zadań lub działalności naczelników wydziałów rozpatruje sta-
rosta lub osoba nadzorująca. 

4. Pozostałe skargi i wnioski rozpatrują wydziały w ramach swej właściwości rzeczowej. 
5. Przy rozpatrywaniu i załatwianiu skarg i wniosków stosuje się przepisy kodeksu postępo-

wania administracyjnego. 
 

§ 45 
 
Odpowiedzi na skargi i wnioski podpisują: 
1) w sprawach dotyczących zadań lub działalności zarządu oraz starosty – przewodniczący 

rady powiatu,  
2) w sprawach dotyczących zadań lub działalności naczelników wydziałów - starosta. 

 
 

§ 46 
 
Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie i rejestrowanie skarg i wniosków koordynuje Wy-
dział Organizacyjny, który: 
1) czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzieleniem odpowiedzi, 
2) udziela obywatelom zgłaszającym się w sprawach skarg i wniosków niezbędnych informa-

cji o toku załatwiania sprawy, kieruje obywatela  do właściwego wydziału, lub organizuje 
przyjęcie obywatela przez starostę lub  właściwego członka zarządu, 
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3) prowadzi kontrolę przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków, 
4) opracowuje okresowe analizy rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.  
 

§ 47 
 
Naczelnicy wydziałów odpowiedzialni są za: 
1) powiadomienie starosty lub wicestarosty o złożeniu skargi,   
2) dokonywanie rejestracji w centralnym rejestrze skargi wniesionej ustnie do protokołu, 
3) wszechstronne wyjaśnienia i terminowe załatwienie skarg i wniosków, 
4) niezwłoczne przekazywanie Wydziałowi Organizacyjnemu wyjaśnień oraz dokumentacji 

niezbędnych do rozpatrzenia skarg i wniosków przez ten wydział.     
 

 
ROZDZIAŁ  VII 

 
Organizacja działalności kontrolnej. 

§ 48 

Zasady ogólne 
 
1. Podstawowym celem kontroli jest: 

1) zapewnienie informacji niezbędnych do efektywnego kierowania gospodarką powiatu 
i podejmowania prawidłowych decyzji, 

2) ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania, oraz skutecz-
ności stosowanych metod i środków, 

3) doskonalenie metod pracy starostwa oraz powiatowych jednostek  organizacyjnych. 
2. Kontrola winna przeprowadzona być pod względem legalności, rzetelności, gospodarno-

ści, celowości oraz sprawności działania. 
3. Kontrolujący podlega przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom                  

o ochronie informacji niejawnych obowiązujących w jednostce kontrolowanej. 
4. Na system kontroli składa się kontrola wewnętrzna i kontrola zewnętrzna. 
 

 
Kontrola wewnętrzna 

5. Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej wykonują naczelnicy wydziałów 
oraz pracownicy zobowiązani do prowadzenia kontroli. 

6. Zadania kontrolne wykonywane przez poszczególnych pracowników wydziałów powinny 
być określone w ich zakresach czynności. 

7. Za zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w wydziale od-
powiedzialny jest naczelnik wydziału, który odpowiada także za należyte wykorzystanie 
wyników kontroli. 

8. Kontrole wewnętrzne funkcjonalne i finansowe w starostwie wykonują: 
1) Biuro Kontroli - w zakresie zgodności działania z prawem, przestrzegania przepisów 

postępowania administracyjnego, stosowania instrukcji kancelaryjnej, realizacji pla-
nów pracy, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz przestrzegania 
przepisów ustawy o zamówieniach publicznych przy wydatkowaniu środków budże-
towych, 

2) Biuro Kontroli oraz  Wydział Finansów  - w zakresie legalności, gospodarności i ce-
lowości wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadań przez poszczególne 
komórki organizacyjne oraz prowadzenia rachunkowości, 
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3) Wydział Organizacyjny - w zakresie organizacji i funkcjonowania wydziałów oraz 
dyscypliny pracy, 

4) Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w zakresie przestrzegania 
przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych. 

9. Czynności kontrolne wykonywane na podstawie ust. 8 dokumentuje się w formie spra-
wozdania albo protokołu. 

Kontrole zewnętrzne 
10. Kontrole zewnętrzne przeprowadzane są: 

1) w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez po-
wiat kościański, na podstawie upoważnienia zarządu powiatu, 

2) w jednostkach, w których obowiązek przeprowadzenia kontroli wynika z przepisów 
prawa oraz w zakresie określonym w przepisach, na podstawie upoważnienia wyda-
nego przez właściwy organ. 

11. Ustalenia kontroli zewnętrznej zapisuje się w sprawozdaniu lub protokóle, który winien 
zawierać informacje stanowiące podstawę do oceny działalności kontrolowanej jednostki 
organizacyjnej w badanym okresie, a w szczególności konkretne nieprawidłowości, ich 
przyczyny i skutki oraz dane personalne osób odpowiedzialnych za te nieprawidłowości, 
jak również osiągnięcia i przykłady godne upowszechnienia oraz dane personalne osób, 
które przyczyniły się do nich w sposób szczególny. 

12. Protokół kontroli podpisują osoby kontrolujące i kierownik kontrolowanej jednostki orga-
nizacyjnej oraz główny księgowy, jeżeli kontrola obejmowała sprawy finansowe lub 
sprawy ewidencji księgowej.  

13. Protokół obejmujący sprawy tajne i poufne powinien być sporządzony z zachowaniem 
wymogów ochrony tajemnicy państwowej i służbowej. 

14. W razie stwierdzenia w toku kontroli istotnych nieprawidłowości wydaje się zalecenia 
pokontrolne z tym, że w przypadku kontroli przeprowadzanych na podstawie upoważnie-
nia zarządu zalecenia pokontrolne wydaje zarząd powiatu.  

15. Uproszczone postępowanie kontrolne może być stosowane w kontrolach doraźnych                  
i sprawdzających w celu: 
1) zebrania informacji dla potrzeb organów powiatu, 
2) zbadania spraw wynikających ze skarg i wniosków obywateli, 
3) przeprowadzenia badań dokumentów i innych materiałów otrzymanych z jednostek 

organizacyjnych, 
4) sprawdzenia rzetelności odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne.  

16. Z uproszczonego postępowania kontrolnego sporządza się sprawozdanie. Sprawozdanie 
podpisuje kontrolujący informując kierownika kontrolowanej jednostki o wynikach kon-
troli. Jeżeli wyniki uproszczonego postępowania kontrolnego wskazują na potrzebę pocią-
gnięcia określonych osób do odpowiedzialności służbowej, materialnej lub karnej należy 
sporządzić protokół. 

 
 
 

Zasady planowania i koordynacji kontroli. 
 

17. Koordynatorem planowanych działań kontrolnych prowadzonych przez wydziały jest Biu-
ro Kontroli. 

18. Koordynacja, o której mowa w ust. 17, polega na zharmonizowaniu planów kontroli                
w czasie i zakresie kontroli.  

19. Wydziały opracowują i przedkładają do Biura Kontroli kwartalne plany kontroli. W przy-
padku nie planowania kontroli w danym kwartale wydziały przekazują informację nega-
tywną. 
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20. Plany kontroli winny zawierać: 
1) rodzaj kontroli (kompleksowa, problemowa, doraźna), 
2) główne zagadnienia kontroli (tezy), 
3) nazwę jednostki kontrolowanej, 
4) okres objęty kontrolą, 
5) termin przeprowadzenia kontroli (miesiąc i dzień), 

21. Kwartalne plany kontroli wydziały przekazują do Biura Kontroli do dnia 15 miesiąca po-
przedzającego dany kwartał. 

22. Biuro Kontroli sporządza kwartalne plany kontroli do dnia 25 miesiąca poprzedzającego 
dany kwartał i przedstawia do zatwierdzenia: 
1) w zakresie określonym w ust. 10 pkt 1 zarządowi powiatu, 
2) w zakresie określonym w ust. 10 pkt 2 staroście, 

23. Sprawozdania z wykonania kwartalnych planów kontroli wydziały przekazują do Biura 
Kontroli w terminie do dnia 15 każdego miesiąca po upływie kwartału. 

24. Naczelnicy wydziałów proponują zakres i tezy kontroli oraz są odpowiedzialni za: 
1) właściwy dobór osób przeprowadzających kontrolę oraz przygotowanie ich do prze-

prowadzenia kontroli, 
2) prawidłowe wykorzystanie wyników kontroli, 
3) skuteczność działań kontrolnych, 
4) informowanie Biura Kontroli o prowadzonych kontrolach doraźnych. 

 
 

ROZDZIAŁ  VIII 
 

Zasady podpisywania pism 
 

§ 49 
 
1. Do podpisu starosty zastrzeżone są: 

1) pisma w sprawach należących do właściwości starosty , 
2) odpowiedzi na wystąpienia Najwyższej Izby Kontroli i Prokuratora, 
3) decyzje w sprawach kadrowych pracowników starostwa i kierowników jednostek             

organizacyjnych,  
4) pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych przez starostę do jego podpisu, 
5) korespondencja kierowana do: 

a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu oraz posłów             
i senatorów, 

b) Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, 
c) ministrów oraz kierowników urzędów centralnych, 
d) wojewodów, 
e) marszałków województw, 
f) starostów. 

2. W czasie nieobecności starosty dokumenty określone w ust. 1 podpisuje wicestarosta. 
 

§ 50 
 
1. Projekty pism, decyzji i innych rozstrzygnięć przedkładają staroście lub wicestaroście do 

podpisu naczelnicy wydziałów. 
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2. Naczelnicy wydziałów oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pra-
cy odpowiadają za merytoryczną prawidłowość i zgodność z prawem przygotowywanych 
projektów, co potwierdzają podpisem na kopii tych projektów. 

3. Przedkładane staroście projekty pism w sprawach dotyczących dochodów i wydatków 
budżetowych muszą być uzgodnione ze skarbnikiem. 

 
§ 51 

 
1. Naczelnicy wydziałów: 

1) aprobują wstępnie pisma w sprawach zastrzeżonych dla starosty, sekretarza i skarbni-
ka, 

2) podpisują pisma w sprawach nie zastrzeżonych dla osób wymienionych w pkt 1, a na-
leżących do zakresu działania wydziału, 

3) podpisują dokumenty w sprawach dotyczących organizacji wewnętrznej wydziału                    
i zadań dla poszczególnych stanowisk pracy, 

4) podpisują pisma dotyczące urlopów pracowników wydziału. 
2. Naczelnicy wydziałów podpisują na podstawie upoważnienia starosty decyzje w indywi-

dualnych sprawach z zakresu administracji  publicznej. 
3. Naczelnicy wydziałów określają pisma do podpisywania których upoważnieni są inni 

pracownicy wydziałów. 
4. Pracownicy opracowujący pisma, parafują je swoim podpisem umieszczonym pod tek-

stem z lewej strony i opieczętowują swoją pieczątką.  
 

 
ROZDZIAŁ  IX 

 
Zasady i tryb opracowania i wydawania aktów prawnych. 

 
§ 52 

 
Naczelnicy wydziałów w porozumieniu z osobą nadzorującą, każdy w zakresie swego działa-
nia, przygotowują projekty aktów prawnych rady powiatu, zarządu i starosty na podstawie  
ustawy  o  samorządzie  powiatowym  oraz statutu powiatu, a także innych przepisów prawa. 
 

 
§ 53 

 
1. Zarząd jako organ wykonawczy powiatu w ramach swej właściwości rzeczowej i miej-

scowej podejmuje uchwały.  
2. W sprawach określonych w ustawie o samorządzie powiatowym zarząd wydaje przepisy 

porządkowe. 
3. W przypadkach określonych w przepisach szczególnych zarząd wydaje decyzje admini-

stracyjne i postanowienia. 
4. W sprawach, w których rozstrzygnięcie nie wymaga formy uchwały, zarządzenia, decyzji 

lub postanowienia, zarząd zajmuje stanowisko do protokółu. 
 

§ 54 
 
Starosta w zakresie swoich kompetencji wydaje: 
1) decyzje: 
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a) w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 
2) zarządzenia: 

a) w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji kierownika starostwa,  
b) w sprawach przewidzianych w przepisach odrębnych, 

3) akty prawne o innej nazwie wynikające z przepisów szczególnych. 
 

§ 55 
 
1. Projekt aktu prawnego zawiera w szczególności:  

1) tytuł aktu, 
2) podstawę prawną, 
3) treść rozstrzygnięcia, 
4) określenie podmiotów zobowiązanych do jego realizacji i nadzoru nad jego realiza-

cją,  
5) datę wejścia w życie i w miarę potrzeby datę jego obowiązywania bądź wykonania, 
6) klauzulę o ogłoszeniu aktu w przypadku, gdy przepisy prawa przewidują wymóg 

ogłoszenia. 
2. Tytuł aktu prawnego składa się z czterech części: 

1) oznaczenia rodzaju aktu (uchwała, zarządzenie, decyzja, postanowienie), 
2) numeru aktu, 
3) oznaczenia organu wydającego akt prawny, 
4) daty aktu prawnego, 
5) określenia przedmiotu aktu prawnego. 

Każdą część tytułu podaje się w oddzielnym wierszu. W projekcie zamieszcza się wyrazy 
„Nr" i „z dnia" z pozostawieniem miejsca dla wstawienia numeru i daty. 

 
§ 56 

 
1. Układ projektu aktu prawnego powinien być przejrzysty.  
2. Redakcja projektu powinna być jasna i zwięzła. 
3. Dla oznaczenia jednakowych pojęć należy w projekcie aktu prawnego używać jednako-

wych określeń i wyrazów takich, które podjęte są w obowiązującym ustawodawstwie. 
4. Język projektu aktu prawnego powinien być powszechnie zrozumiały. 
5. Tekst projektu aktu prawnego powinien być opracowany ze szczególną starannością i od-

powiadać zasadom poprawności i czystości języka polskiego oraz obowiązującej pisowni. 
6. W tekście projektu aktu prawnego należy unikać: 

1) określeń językowych oraz terminów technicznych, nie będących w powszechnym 
użyciu,  jeśli można posłużyć się określeniem powszechnie stosowanym, 

2) obcych wyrazów lub zwrotów nie przyswojonych językowi polskiemu, chyba że nie  
mają ustalonego ścisłego odpowiednika w języku polskim. 

 
 

§ 57 
 
1. Każdą myśl samodzielną należy ujmować w oddzielny paragraf. 
2. Jeśli wzgląd na przejrzystość przepisu przemawia za jego dalszym podziałem, a układ 

logiczny nie pozwala na rozbicie myśli na dwa paragrafy lub więcej, można wprowadzić 
podział paragrafu na ustępy. 
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3. Paragraf oznacza się symbolem paragrafu i kolejną cyfrą arabską, ustępy zaś - cyfrą arab-
ską z kropką, bez nawiasu, a przy powoływaniu - skrótem „Ust." bez względu na przypa-
dek i liczbę. 

4. Ustęp powinien zawierać jedno tylko zdanie główne. Ustępy zawierające więcej zdań, są 
dopuszczalne wtedy, gdy zdania te rozwijają lub wyjaśniają zasadniczą myśl wyrażoną w 
pierwszym zdaniu. W obrębie ustępu nie należy rozpoczynać zdań od nowego wiersza. 

5. Ustępy zawierające wyliczenia dzieli się na punkty oznaczone kolejnymi cyframi arab-
skimi z nawiasem z prawej strony, a przy powoływaniu się - skrótem „pkt" bez względu 
na liczbę i przypadek. 

6. Dalsze wyliczenie w obrębie punktu oznacza się małymi literami alfabetu łacińskiego z 
nawiasem z prawej strony, a przy powoływaniu się skrótem „lit." bez względu na liczbę i 
przypadek. 

7. Przepisy paragrafu podzielonego na ustępy, punkty i litery cytuje się w następującej ko-
lejności: § ... ust..... pkt .... lit. ....". 

 
§ 58 

 
1. Zagadnienia natury zasadniczej, należy w projekcie aktu prawnego wysunąć na czoło bez 

przesłaniania ich sprawami drugorzędnymi oraz z pominięciem zdań i zwrotów uzasad-
niających lub objaśniających treść przepisu. 

2. Projekt aktu prawnego powinien obejmować całokształt lub szeroki zakres wiążących się 
ze sobą spraw. 

3. W projekcie aktu prawnego nie należy w zasadzie umieszczać przepisów stanowiących 
powtórzenie przepisów, zawartych w innym akcie obowiązującym w dziedzinie objętej  
projektem. 

4. W projekcie aktu prawnego, który ma obowiązywać tylko przez oznaczony okres czasu, 
nie należy zamieszczać przepisów, które mają trwale obowiązywać. 

5. Jeżeli nazwa organu, urzędu, instytucji lub zakładu powtarza się często w treści aktu 
prawnego, należy przytoczyć ją po raz pierwszy w pełnym brzmieniu, w dalszym ciągu 
używać skrótu. 

6. Jeżeli zachodzi potrzeba odwołania się do innego przepisu tego samego aktu, należy  
uczynić to przez podanie właściwego §, ust. pkt bez podania jego treści. 

 
§ 59 

 
1. Jeżeli do wykonania aktu prawnego zobowiązanych jest kilka podmiotów należy ustalić 

podmiot koordynujący i odpowiedzialny za przebieg realizacji oraz złożenie sprawozda-
nia w wyznaczonym terminie. 

2. Podmioty powołane do wykonania aktu prawnego należy wymienić szczegółowo, unika-
jąc określeń ogólnikowych. 

   
§ 60 

 
1. Przepisy końcowe umieszcza się w projekcie aktu prawnego w następującej kolejności: 

1) przepisy wykonawcze, określające podmiot odpowiedzialny za wykonanie aktu  
prawnego oraz za złożenie sprawozdania z realizacji w określonym terminie, 

2) przepisy uchylające, 
3) przepisy o wejściu w życie aktu prawnego, a w razie potrzeby przepisy o wygaśnięciu 

jego mocy. 
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2. W przepisach końcowych nie należy używać przymiotnika „niniejszy” dla określenia da-
nego aktu prawnego chyba, że równocześnie jest mowa o innym akcie. 

 
§ 61 

 
1. Nie jest dopuszczalne odmienne uregulowanie zagadnienia w projektowanym akcie praw-

nym oraz poprzestanie na samym tylko ogólnikowym sformułowaniu przepisu uchylają-
cego. 

2. W przepisie uchylającym należy wyczerpująco wymienić przepisy, które uchyla się w 
akcie prawnym. 

§ 62 
 
 
Jeżeli niektóre dotychczasowe przepisy szczególne mają pozostać w mocy obok projektowa-
nej nowej normy ogólnej, należy wyraźnie wymienić przepisy, które pozostają w mocy. W 
tym przypadku należy używać zwrotu: „ pozostają w mocy przepisy .....". 
 

§ 63 
 
1. Aktom prawnym nie należy nadawać mocy wstecznej. 
2. Aktom normatywnym, zawierającym przepisy powszechnie obowiązujące na terenie po-

wiatu, ogłaszanym w wojewódzkim dzienniku urzędowym może być nadana wsteczna 
moc obowiązująca, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na  
przeszkodzie. 

 
§ 64 

 
1. Akty prawne należy nowelizować wyraźnym przepisem tego samego rzędu. 
2. Jedną nowelą można objąć tylko jeden akt prawny. 
3. Przy znacznej ilości zmian należy rozważyć celowość zaprojektowania nowego aktu za-

miast noweli. 
4. Nowelizuje się zawsze pierwszy akt prawny przy uwzględnieniu dalszych zmian, a nie 

nowelę poprzednio wydaną. 
5. Jeżeli istnieje tekst jednolity znowelizowanego aktu prawnego należy przyjąć tekst  jedno-

lity za podstawę nowelizacji, a jeżeli tego tekstu nie ma, należy w § 1 noweli przytoczyć 
tytuł pierwotnego aktu prawnego z oznaczeniem numeru i daty oraz wskazać numery i da-
ty wszystkich nowel lub sprostowań. 

6. Każdy znowelizowany paragraf ujmuje się w oddzielny punkt. Jeżeli w jednym paragrafie 
wprowadzi się kilka zmian, oznacza się je literami. 

7. Dopuszczalne jest wstawienie do nowelizowanego aktu prawnego nowych paragrafów z 
zachowaniem dotychczasowej numeracji z kolejnymi literami począwszy od a; np. po § 3 
dodaje się nowy § 3a w brzmieniu: 3a ...... 

8. § 1 noweli rozpoczyna według następującego wzoru: 
     „w .............. Nr .......... Rady, Zarządu, Starosty z dnia ............ w sprawie   
       .............................      wprowadza się następujące zmiany:” 
9. Nowelizowane paragrafy /ustępy/ należy przytaczać w pełnym nowym brzmieniu, choćby  

zmieniono lub skreślono w nich tylko niektóre wyrazy. 
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§ 65 
 
W przypadku powstania w akcie prawnym błędu, projektodawca zwraca się do                        
starosty na piśmie o jego sprostowanie, podając jednocześnie tekst sprostowania według for-
muły: „ w § ........... w wierszu ........... zamiast ............ powinno być .............". 
 

 
§ 66 

 
1. Projekt aktu prawnego podlega kontroli pod względem redakcyjnym i prawnym. 
2. Kontrolę przeprowadza radca prawny, potwierdzając jej dokonanie pieczątką i podpisem  

na projekcie aktu prawnego. 
 

§ 67 
 
1. Projekt aktu prawnego przed wniesieniem pod obrady rady lub zarządu winien być 

uzgodniony: 
1) z właściwymi wydziałami jeżeli dotyczy zadań społeczno - gospodarczego rozwoju 

powiatu i zadań inwestycyjnych, 
2) ze skarbnikiem powiatu, jeżeli powoduje zmianę w budżecie, wywołuje lub może 

wywołać skutki finansowe, 
3) z Wydziałem Organizacyjnym, jeżeli dotyczy struktury komórek organizacyjnych 

starostwa lub powiatowych jednostek organizacyjnych. 
2. Projekty uchwał rady wymagają zaopiniowania przez właściwe komisje rady. 
3. Projekty uchwał rady zgłaszane przez radnych wymagają zaopiniowania przez zarząd. 
  

§ 68 
 

1. Projekty uchwał rady i zarządu wymagają uzasadnienia. 
2. Uzasadnienie powinno zawierać w szczególności: 

1) wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, 
2) oczekiwane skutki społeczne, 
3) skutki finansowe i źródła ich pokrycia. 

3. Uzasadnienie projektu uchwały rady i zarządu podpisuje starosta lub wicestarosta. 
 

§ 69 
 
1. Uchwały rady podpisuje przewodniczący obrad. 
2. Uchwały zarządu podpisuje przewodniczący zarządu. 
3. Uchwały zarządu będące decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpi-

suje starosta. 
§ 70 

 
1. Akt prawny rady, zarządu lub starosty sporządza się w 3 egzemplarzach, a przewidziany 

do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego w 4 egzempla-
rzach. 

2. Oryginały aktów prawnych przechowują: 
1) Biuro Rady - uchwał rady i zarządu, 
2) Wydział Organizacyjny  -  zarządzeń starosty oraz upoważnień do wydawania decyzji 

administracyjnych, 
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3) właściwe merytorycznie wydziały - decyzji i innych aktów starosty . 
3. Kopię aktu prawnego otrzymuje także jednostka organizacyjna, która opracowała projekt  

lub jest zobowiązana do ich wykonania. 
4. Postanowienia ust. 3 nie dotyczą decyzji starosty. 
 

§ 71 
 
Formalną kontrolę wykonania aktów prawnych sprawuje Wydział Organizacyjny,                 
który w miarę potrzeby zapewnia opracowanie stosownych informacji. 
 

 
 

ROZDZIAŁ  X 
 

§ 72 
 

Przepisy końcowe  
 
1. Narady i konferencje zwoływane przez starostę z udziałem naczelników wydziałów, kie-

rowników jednostek organizacyjnych powiatu bądź pracowników prowadzących meryto-
rycznie właściwe zadania z zakresu ich działania oraz przedstawicieli przedsiębiorstw, za-
kładów i instytucji mogą być organizowane we wszystkie dni robocze z wyjątkiem ponie-
działków, które są dniami przyjęć przez kierownictwo starostwa w sprawach skarg i wnio-
sków. 

2. Zasady wykonywania czynności kancelaryjnych w wydziałach określa instrukcja kancela-
ryjna dla organów powiatu. 

 
 

§ 73 
 
1. Naczelnicy wydziałów za pośrednictwem sekretarza obowiązani są przedkładać staroście 

wnioski w sprawach aktualizacji regulaminu. 
2. W razie wątpliwości spory kompetencyjne wynikłe ze stosowania regulaminu rozstrzyga 

starosta. 
3. Zmiany w regulaminie na wniosek zarządu uchwala rada powiatu. 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 1 do 
Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Kościanie

            

 

WYDZIAŁ GEODEZJI 
KARTOGRAFII KATASTRU 

I GOSPODARKI 
NIERUCHOMOŚCIAMI

SAMODZIELNE 
STANOWISKO DS. 

KADR

BIURO KONTROLI

PEŁNOMOCNIK 
STAROSTY DS. 

INTEGRACJI 
EUROPEJSKIEJ

SAMODZIELNE 
STANOWISKO DS. 

OCHRONY 
INFORMACJI 
NIEJAWNYCH 
ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 
OBRONY CYWILNEJ I 
BEZPIECZEŃSTWA

WYDZIAŁ 
ORGANIZACYJNY

BIURO RADY

SEKRETARZ WICESTAROSTA

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I 
DRÓG

SKARBNIK

WYDZIAŁ FINANSÓW

ETATOWY CZŁONEK 
ZARZĄDU

WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW 
SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 
BUDOWNICTWA I OCHRONY 

ŚRODOWISKA

STAROSTA


