
 

 

UCHWAŁA NR XVI/195/2012 

RADY POWIATU W OLKUSZU 

z dnia 12 września 2012 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olkuszu  

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.  

Nr 142 poz. 1592 z późn. zmian.) Rada Powiatu uchwala:  

§ 1. Przyjąć następujące zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Olkuszu 

wprowadzonego Uchwałą Nr VIII/102/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. ze zmianą dokonaną Uchwałą  
Nr XII/149/2012 z dnia 8 lutego 2012 r.:  

1) w § 15 ust. 1 skreśla się pkt 12, a dotychczasowa numeracja  pkt 13 i pkt 14 otrzymuje numerację  pkt 12 

i pkt 13,  

2) w § 15 ust. 2 otrzymuje  brzmienie:  

„2. W skład Starostwa na prawach wydziału wchodzą:  

1) Zespół Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych,  

2) Biuro Prawne,  

3) Zespół Kontroli Wewnętrznej,  

4) Zespół ds. Zamówień Publicznych,  

5) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.”; 

3) w § 15 ust. 3 skreśla się  pkt 3,  

4) § 16 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wydziałami kierują Dyrektorzy z zastrzeżeniem ust. 3, ust. 4, ust. 5 i ust. 6.  

2. Referatami kierują Kierownicy.  

3. Wydziałem Budżetu kieruje Skarbnik Powiatu.  

4. W przypadku zatrudnienia więcej niż jednego radcy prawnego, Starosta wyznacza jednego z nich jako 

koordynatora.  

5. Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności kieruje Przewodniczący.  

6. Zespołem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Pełnomocnik  

ds. Ochrony Informacji Niejawnych.”; 

5) w § 17 ust. 1 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:  

„10) realizacja planu dochodów i wydatków zgodnie z ustalonym planem finansowym Starostwa 

Powiatowego w Olkuszu,”; 
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6) w § 21 pkt 4 dodaje się ppkt j) w brzmieniu:  

„j) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz 

poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru,”; 

7) w § 24 pkt 1 ppkt d) otrzymuje brzmienie:  

„d) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Domem Pomocy Społecznej, Socjalizacyjną 
Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą, Ośrodkiem Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży, 

Środowiskowym Domem Samopomocy – powiatowymi jednostkami organizacyjnymi pomocy 

społecznej i powiatowymi jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej,”; 

8) w § 24 pkt 1 skreśla się ppkt f),  

9) w § 24 w pkt 4 skreśla się ppkt g),  

10) w § 28 skreśla się pkt  10, a dotychczasowa numeracja od pkt 11 do pkt 18 otrzymuje kolejno numerację 
pkt 10 do pkt 17,  

11) w § 31 pkt 9 otrzymuje  brzmienie:  

„9) w zakresie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych:  

a) prowadzenie postępowań mających na celu zobowiązanie osób powodujących utratę lub ograniczenie 

wartości użytkowej gruntów do ich rekultywacji,  

b) prowadzenie postępowań w sprawach wyłączeń gruntów z produkcji rolnej,  

c) prowadzenie postępowań w sprawie zalesienia, zadrzewienia lub zakrzewienia gruntów, lub założenie 

na nich trwałych użytków zielonych, ze względu na ochronę gleb przed erozją i ruchami masowymi 

ziemi. ”; 

12) § 32 otrzymuje brzmienie:  

„Zespół Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych – do zadań zespołu należy:  

1) w zakresie zarządzania kryzysowego i spraw obronnych:  

a) utrzymywanie w stałej gotowości systemów zarządzania kryzysowego i systemu wczesnego 

ostrzegania i alarmowania ludności,  

b) przygotowywanie analiz i ocen zagrożeń występujących w Powiecie, a na ich podstawie 

opracowywanie planów i programów zapobiegawczych,  

c) zapewnienie pełnej koordynacji  działań powiatowych i gminnych służb ratowniczych w celu 

niesienia pomocy ludności Powiatu,  

d) utrzymanie w gotowości całodobowej służby informacyjnej Starosty,  

e) tworzenie, szkolenie i utrzymywanie w pełnej sprawności formacji obrony cywilnej na 

szczeblu Powiatu,  

f) opracowywanie wniosków o nałożenie świadczeń osobistych i rzeczowych dla potrzeb 

zarządzania kryzysowego i spraw obronnych,  

g) prowadzenie treningów, organizowanie i aktualizowanie planów akcji kurierskiej,  

h) koordynowanie programów dotyczących bezpieczeństwa w Powiecie,  

i) obsługa kancelaryjno-biurowa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, Powiatowego Zespołu 

Reagowania Kryzysowego, Fundacji Bezpieczny Powiat,  

j) administrowanie i nadzór nad bieżącą działalnością Centrum Powiadamiania Ratunkowego 

w Powiecie,  

2) w zakresie ochrony informacji niejawnych:  

a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa 

fizycznego,  
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b) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje 

niejawne przy współpracy z administratorem systemu teleinformatycznego,  

c) kontrola informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji,  

a w szczególności okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów,  

d) opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych,  

e) prowadzenie szkoleń w zakresie  ochrony informacji niejawnych,  

f) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań 
sprawdzających,  

g) sprawowanie nadzoru nad pracą komórki organizacyjnej zwaną - kancelarią dokumentów 

niejawnych, w której są wytwarzane, przetwarzane i przechowywane dokumenty niejawne.”; 

13) skreśla się § 39,  

14) dotychczasowe oznaczenie od § 40 do § 52 otrzymują kolejne oznaczenie § 39 do § 52.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady  

Krzysztof Dąbrowski 
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