
 

 

ZARZĄDZENIE NR 187/16 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 17 listopada 2016 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu 

w Rzeszowie 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 

w województwie (Dz.U. z 2015 r. poz. 525 i 1960) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W Statucie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, stanowiącym załącznik 

do zarządzenia nr 101/13 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie nadania Statutu 

Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie (Dz. Urz. Woj. Podkarp. poz. 2905
1) 

wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 10 po pkt 6 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu: 

„7)  koordynowanie działań oraz prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem kompleksowej obsługi 

klienta w Urzędzie, w tym przyjmowanie interesantów w sprawach z zakresu skarg i wniosków 

zgłaszanych do Wojewody; 

8) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem orderów i odznaczeń państwowych.”; 

2) w § 12: 

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) informatyzacja – z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 pkt 6;”, 

b) uchyla się pkt 2; 

3) w § 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo – z zastrzeżeniem 

§ 16 pkt 1 i § 23 pkt 1;”; 

4) § 16 otrzymuje brzmienie: 

„§ 16. Do zakresu działania Wydziału Nieruchomości należy w szczególności realizacja zadań 

Wojewody objętych działami administracji rządowej: 

1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz  mieszkalnictwo, w zakresie 

gospodarki nieruchomościami; 

2) Skarb Państwa, w zakresie rekompensaty za mienie pozostawione poza  granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

                                                      
1) 

Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Podkarp.: z 2014 r. poz. 1439  oraz z 2015 r. 

poz. 2689. 
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3) rozwój wsi, w zakresie rewindykacji nieruchomości rolnych.”; 

5) w § 19 w ust. 1: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  gospodarka wodna – z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 pkt 4;”, 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3)  rozwój wsi – z zastrzeżeniem § 16 pkt 3 i § 23 pkt 2;”; 

6) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. 1.   Do zakresu działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy 

w szczególności realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej: 

1) obrona narodowa; 

2) sprawy wewnętrzne – z zastrzeżeniem § 17 pkt 1; 

3) zdrowie, w zakresie organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe  Ratownictwo Medyczne; 

4) gospodarka wodna, w zakresie koordynacji przedsięwzięć służących osłonie i ochronie 

przeciwpowodziowej państwa; 

5) administracja publiczna, w zakresie przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych 

podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu; 

6) informatyzacja, w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. 

2. W ramach Wydziału funkcjonuje Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 

3. Wydział zapewnia obsługę działających przy Wojewodzie na podstawie odrębnych przepisów: 

1) Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 

2) Zespołu interdyscyplinarnego do spraw bezpieczeństwa imprez masowych.”; 

7) § 23 otrzymuje brzmienie: 

„§ 23. Do zakresu działania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie należy 

w szczególności realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej: 

1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, w zakresie 

geodezji i kartografii; 

2) rozwój wsi, w zakresie scalania i wymiany gruntów.”; 

8) w § 25 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie;”; 

9) załącznik do Statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia za wyjątkiem  

§ 1 pkt 9, który wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2017 r. 

 

ZATWIERDZAM 

   

              

Wojewoda Podkarpacki 

Mariusz Błaszczak                     

         Ewa Leniart 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
2) 

    

 

                                                      
2) 

Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło w dniu 1 grudnia 2015 r. upoważniła na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 

8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 z późn.zm.), w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 

23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015 r. poz. 525 i 1960), Pana 

Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do zatwierdzania statutów oraz zmian statutów 

urzędów wojewódzkich. 
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