LARZ4D POWTATU
W NOWYM TARGU
ul. Boleslawa Wstydliwego
14-400 Nowv Tnrs

I

UCHWALA Nr 306/Vll/2020
ZARZADU POWIATU NOWOTARSKIEGO

I

z dnia 21 lipca 2020

r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu
o'laz ptzyjecia tekstu jed nol itego Regu lam in u Organ izacyj nego
Na podstawie art. 32 ust. 2 pK 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samozqdzie
powiatowym (tekst jednolity: Dz. lJ. z2O20r. poz.920) Zazqd Powiatu Nowotarskiego uchwala
co nastepuje:

s1
Regulaminie organizacyjnym starostwa Powiatowego w Nowym Targu_ stanowiecym
zalqcz1k do uchwaly ff 4'l4lN2O15 Zarzqdu Powiatu Nowotarskiego z dnia 27 pa2dziernika
201'5r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym
Targu, wprowadza si8 nastQpujecq zmiang:

w

1) w$a9skreSlasiqpK4
s2
Przyjmuje siQ tekst jednolity Regulaminu organizacyjnego starostwa Powiatowego w Nowym
Targu z uwzglqdnieniem zmian wprowadzonych niniejszq uchwalq oraz:
1) uchwalq nr 34lll2O18 Zazqdu Powiatu Nowotarskiego z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu'
2) uchwalq nr 670/Xll/2019 Zazqdu Powiatu Nowotarskiego z dnia 19 grudnia 2019r' w sprawie
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu'

s3
o kt6rym
Tekst jednolity Regulaminu organizacyjnego starostwa Powiatowego w Nowym Targu,
uchwaly.
mowa w $ 2 stanowi zalqcznik do niniejszej

s4
VWkonanie uchwaly zleca sie Staro6cie Nowoiarskiemu.

s5
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia.
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ZARZ4D POWrAru
W NOWYM TARGU
ul. Boleslrwa Wstydli\! elo
34-400 Nowv r,r." -

Zalqcznik do uchwaly Nr 3064/ll/2020
Zazqdu Powiatu Nowotarskiego
z dnia 21 lipca 202Ot.

l.t

REGULAMIN

ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO

W NOWYM TARGU
Rozdzial

1

Postanowienia og6lne

sl
Regulamin Organizacyjny, zwany dalej "Regulaminem" okre6la organizacjq

zasady

funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Nowym Targu.

s2
Pzez

u2yle w niniejszym Regulaminie okre6lenia rozumie si9:

1) "Powiat" - Powiat Nowotarski,
2) "Starostwo" - Starostwo Powiatowe w Nowym Targu,
3) "Rada"- RadQ Powiatu Nowotarskiego,
4) "Zatzqd" - Zazqd Powiatu Nowotarskiego,
5) "komisja" - komisjg Rady Powiatu Nowotarskiego,
6) "Starosta" - Starost9 Nowotarskiego,
7)'Wicestarosta"-WcestarostQ Nowotarskiego,
8i "Uzeclujqcy Czlonek Zazqdu" - Urzgdujqcego
Nowotarskiego,
9) "sekretaz" - Sekretarza Powiatu Nowotarskiego,
10) "Skarbnik" - Skarbnika Powiatu Nowotarskiego'
11) "naczelnik" - naczelnika wydzialu,
12) ,,kom6rka organizacyjna" - wyodrqbniony element
13)
i

4j

'15)

16)
17)

Czlonka Zazqdu Powiatu

w

strupuze organizacyjnej
zadari,
zakres
okreSlony
realizujqcy
"schemit; - schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, "powiatowa jednostka organizacyjna" - jednostka utwozona w celu realizacji zadah
Powiatu,
"zadanie strategiczne" - strategia rozwoju lub strategia funkcjonalna'
"proces operacyjny" - zadanie ciqgle realizowane w roku bud2etowym'
"projekt" - zadanie jednorazowe,

18) "program" - zadanie jednorazowe skladajqce siq z logicznie powiqzanych rozlo2onych
w czasie projekt6w,
"controlling" - proces zbierania informacji dotyczqcych pzebiegu zadai oraz stopnia
rcalizacji cel6w (monitoringu), oceny zebranych informacji (ewaluacji) oraz
wprowadzania dzialai korygujqcych (aKualizacji),
20) "klient" - podmiot, na tzecz K6rego Starostwo Swiadczy uslugi, w szczeg6lnoSci
strona postQpowania administracyjnego.

19)

s3

1.

2.

Starostwo jest jednostkq bud2etowq Powiatu, realizujqcq zadania wlasne, zlecone
z zakresu administracji zEdowej na mocy ustaw oraz zadania powiezone na podstawie
porozumiei zawartych przez Powiat.
Siedzibq Starostwa jest Miasto Nowy Targ.

Rozdzial2
Og6l ne zasady funkcjonowania Starostwa

s4
1

.

starostwo realizuje zadania, kierujqc siq zasadq prawozqdno6ci i celowosci dzialania,
traktujqc interes publiczny oraz rozuq lokalny jako podstawowe wartosci.

2. Staroslwo zapewnia
3.

4.

profesjonalnq obslugg klient6q ciqgle doskonalqc jakoS6
prowadzenia spraw pod wzglgdem terminowym i merytorycznym.
Starostwo stwarza warunki rozwoju osobistego pracownikom, wykozystuje nowoczesne
rozttiqzania informatyczne oraz techniki zarzqdzania w celu podnoszenia skutecznoSci
i efektywnoSci dzialania.
Starostwo Wzyeynia siq do doskonalenia miejsca powiatu w otoczeniu po1zez
inicjowanie pzez wszystkie kom6rki organizacyjne innowacyjnych pzedsigwzigc,
nowoczesnA komunikacjg z otoczeniem oraz sprawny proces zazqdzania.

s5

1.

2.

Pracownicy Starostwa, wykonujq profesjonalnie powiezone zadania, w zgodzie
z przepisami prawa, etykq i bezstronnie, wykazujqc osobiste zaanga2owanie i dbalosc
o zadowolenie klienta.

Kierownicy zapewniajq swoim podwladnym warunki do efekywnej pracy, budujq klimat
'oraz zaufania, stwazajEc mo2liwo6ci
rozwoju indywidualnego
postaw
przedsigbiorczych.

do

s6
1

2

DzialalnoS6 starostwa zorientowana jest zadaniowo i opiera sig w wymiaze
organizacyjnym na struktuze maciezowei, w wymiaze gospodarki' finansowej na
bud2ecie zadaniowym, a w wymiaze informacyjnym na systemie kon tori zarzedczq.
strategia rozwoju Powiatu, zidentyfikowane szanse i oiena efekt6w dotychizasorvych
dzialafi oraz opinie obywateli stanowiq podstawQ wyznaczania priorytet6w wydatkowania

Srodk6w publicznych.

Rozdzial 3

Struktura organizacyjna Starostwa

s7
'1

.

2.
3.
4.

5.

Spos6b organizacji pracy w Starostwie opisuje struktura organizacyjna.
Struktura organizacyjna Starostwa ma charakter maciezowy i obejmuje kom6rki:
1) liniowe (stale), powolane do realizacji zadari ciqgtych,
2) tymczasowe, powolane do realizacji zadah jednorazowych na czas ich realizacji
Najmniejszq kom6rkq organizacyjnq jest stanowisko pracy.
W ramach kom6rek liniowych twozy sig:
1) piony,
wydzialy,
biura,
kierownicze i niekierownicze stanowiska liniowe.
W ramach kom6rek tymczasowych twozy siq:
1) zespoty projekt6w,
2) zespoty program6w,
3) komitety sterujece projeK6w,
4) komitety sterujqce program6w,
5) kierownicze i niekierownicze stanowiska tymczasowe.

2)
3)
4)

s8

1. Struktura organizacyjna pzedstawiana jest w spos6b grafieny za pomocE schematu.
2. Schemat pzedstawia wszystkie funkcjonujqce liniowe i tymczasowe kom6rki
3.

organizacyjne Starostwa oraz ich przypozqdkowanie hierarchiczne.

Schemat oraz jego zmiany Starosta wprowadza odrgbnym zazqdzeniem. Zmiany
schematu dokonuje sig w szczeg6lno6ci w zwiqzku z:
1
okre6leniem podporzqdkowania hierarchicznego pionu,
utwozenia stanowiska obligatoryjnego na podstawie przepis6w odrgbnych,
3) utworzenia stanowiska pelnomocnika Starosty,
utworzenia lub zamkniqcia tymczasowej kom6rki organizacyjnej.
p6zniej
Nie
niz w dniu wejScia w zycie zatzqdzenia Starosty wprowadzajqcego schemat,
dokonuje sig jego publikacji popzez umieszczenie na stronie internetowej Powiatu.
Za pzygotowanie, publikacjg schematu oraz przekazanie jego tre5ci kom6rkom
organizacyjnym Starostwa odpowiada Mfdzial Organizacyjny.
Ka2da kom6rka organizacyjna posiada oznaczenie kod nadane pzez Staroste
w odrqbnym zazqdzeniu.

)

2)

4.
5.

6.

4)

i

ss

1.

2.

Pion obejmuje wydziaty, biura i samodzielne stanowiska liniowe zgrupowane ze wzglgdu
na wyodrebniony, sp6jny obszar zada6.

Pionem kieruje Starosta, \Mcestarosta, Urzedujqcy Czlonek Zarzqdu, Skarbnik,
Sekretaz.

s10

1.

Vlfodzial to kom6rka organizacyjna realizujqca zadania
meMorycznie charaKeze.
Vwdzialem kieruje naczelnik.

o

identycznym lub zbli2onym

2.
3. Gl6wny

4.

Ksiegowy jest Naczelnikiem \Afdzialu Finansowo-Ksiggowego. Geodeta
Powiatowy jest Naczelnikiem V$dzialu Geodezji, Katastru i Kartografii.
Mozliwe jest zatrudnienie osoby na stanowisku zastQpcy naczelnika, je2eli zatrudnienie

w wydziale ptzektacza 20 os6b.

srl
to

o

identycznym lub zbli2onym

1.

Biuro

2.

Biurem kieruje osoba kierujqca pionem, do kt6rego biuro zostalo wlqczone.

kom6rka organizacyjna realizujqca zadania
meMorycznie charakteze.
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1.

2.

Stanowisko liniowe to jedno lub wieloosobowa najmniejsza (niepodzielna) kom6rka
organizacyjna realizujaca zadania ciqgle o identycznym lub zbli2onym merytorycznie
charaKerze.
Stanowisko kierownicze liniowe, to stanowisko opierajece siQ na zasadzie
jednoosobowego kierownictwa, dla kt6rego okre5lono odpowiedzialn066 za praca innych
os6b pracujEcych na stanowiskach wyodrqbnionych w ramach struktury liniowej. W takim

^-

rozumieniu do stanowisk kierowniczych liniowych nalezq.
1) Starosta,
2) Wicestarosta,
3) Uzqdujqcy Czlonek Zazqdu,

3.

4.
5.

4) Sekretaz,
5) Skarbnik,
6) naczelnik,
7) zastQpca naczelnika.

Stanowisko niekierownicze liniowe, to stanowisko wyodrqbnione w struktuze liniowej,
dla kt6rego nie okre5lono odpowiedzialno6ci za pracq innych os6b.
Stanowisko kierownicze liniowe, dla K6rego nie okre6lono odpowiedzialnoSci za praca
innych os6b nie jest stanowiskiem kierowniczym w rozumieniu ust. 2.
Stanowisko samodzielne, to stanowisko niekierownicze liniowe wyodrgbnione poza
wydzialem lub biurem.

s13
1

.

2.

Zespol projeKu, to kom6rka powolana dla realizacji projektu.
Zespolem projektu kieruje kierownik projektu.

s14
1

.

2.

Zespol programu, to kom6rka powolana dla realizacji programu
Zespolem programu kieruje kierownik programu.

^

sls
1.

2.

Komitet sterujqcy to kom6rka powolana w celu podejmowania istotnych decyzji
w zakresie realizacji projektu (komitet sterujacy projektu) lub programu (komitet sterujacy
programu).
Komitetem sterujEcym kieruje przewodniczqcy.

s16

1.

2.

3.

Stanowisko tymczasowe to jedno lub wieloosobowa, najmniejsza (niepodzielna) kom6rka
organizacyjna realizujqca zadania w ramach projeKu lub programu.
Stanowisko kierownicze tymczasowe, to stanowisko opierajqce sig na zasadzie
jednoosobowego kierownictwa, dla kt6rego okreSlono odpowiedzialno6c za pracA innych
os6b pracujqcych na stanowiskach wyodrgbnionych w ramach struKury tymczasowej.
W takim rozumieniu do stanowisk kierowniczych tymczasowych nale2e:
1) kierownik projeku,
2) kierownik programu,
3) pzewodniczqcy komitetu sterujqcego projektu,
przewodniczqcy komitetu sterujqcego programu.
Stanowisko niekierownicze tymczasowe, to stanowisko wyodrgbnione w strukturze
tymczasowej, dla kt6rego nie okre6lono odpowiedzialnoSci za pracg innych os6b.
W takim rozumieniu do stanowisk niekierowniczych tymczasowych nalezq;
1) czlonek zespolu projeKu,
2) czlonek zespolu programu.

4)

s17

1.

2.
3.

4.

Ka2de liniowe stanowisko pracy opisane jest w Karcie opisu stanowiska pracy. Schemat
Karty opisu stanowiska pracy ustala Starosta w drodze zarzqdzenia.
Ka2de liniowe stanowisko pracy ma opisanq Scie2kg kariery zawodowej, okreslajqcq
mo2liwosci awansu pionowego poziomego oraz wynikajacq
wykazu stanowisk
w Starostwie okreSlonego odrebnymi pzepisami.
Starosta zarzqdzeniem mo2e wprowadzi6 ilosciowe ograniczenia zatrudnienia na danym
stanowisku w danej kom6rce organizacyjnej.
Starosta na wniosek naczelnika lub osoby kierujqcej biurem mo2e zorganizowa6 staz dla
osoby bezrobotnej, bez nawiqzywania stosunku pracy na podstawie umowy
z Powiatowym Uzqdem Pracy.

i

z

s18
zazqdze nie m fui ozy :
stanowiska wynikajqce z pzepis6w odrgbnych, okreSlajqc ich zakres zadah oraz
podpozqdkowanie organizacyjne i meMoryczne,
2) stanowiska pelnomocnik6w Starosty w celu realizacji wyodrgbnionego zakresu
zadah,
3) stanowiska tymczasowe w celu realizacji zadai jednorazowych, przyporzEdkowane
do zespo{u projehu, zespolu programu, komitetu sterujqcego projektu lub komitetu
sterujecego programu.

Sta rosta

1)

sre
W struKuze organizacyjnej Starostwa twozy sie nastepujqce piony:
1) Pion Starosty,
2) Pion lnfrastruktury,
3) Pion Uslug Publicznych,
Pion Spraw Spolecznych i Obywatelskich,
5) PionAdministracyjny,
6) Pion Finans6w i Controllingu Operacyjnego.

4)

s20
Pion Starosty tworzq:
Biuro Kontroli i Audytu,
2
Biuro Rozwoju i Promocji,
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsument6w,
4
Biur o Zazqdzania Projektam i

1)

s21
Pion lnfrastruktury twozq:
Vlfodzial Geodezji, Katastru i Kartografii,
\AfudzialGospodarki Nieruchomosciami,
Mfdzial lnwestycji.

1)
2)
3)

522
Pion Uslug Publicznych twozq:
1
VWdzial Adm nistracji Budowla no-Architektonicznej,
\Afdzial Ochrony Srodowiska i Zasob6w Naturalnych,
Vlfodzial Komunikacji i Transportu,
Biuro Zam6wiefi Publicznych.

)
2)
3)
4)

i

s23
Pion Spraw Spolecznych i Obywatelskich tworzy:
Vwdzial Polityki Spolecznej i Bezpieczefistwa

1)

s24
Pron Administracyjny twozq:
\Afdzial Org anizacyjny,
1

)

2) V[dzial Logistyki,
3) Biuro Prawne,

4)
5)
6)

Biuro System6w lnformatycznych,
Biuro Kadrowo - Placowe,
Biuro Obslugi lnformatycznej .

s2s
Pion Finans6w i Zarzqdzania Projektami:
1) Mfdziat Finansowo-Ksiggowy,

2)

Biuro Gospodarki Finansowej Powiatu iControllingu Operacyjnego,

Rozdzial 4

Zasady kierowania Starostwem i organizacja pracy

s25

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Starosta pelni funkcjq kierownika Starostwa.

Starosta jest zwiezchnikiem slu2bowym pracownik6w Starostwa i kierownik6w
powiatowych jednostek organizacyjnych oraz zuiezchnikiem powiatowych slu2b,
inspekcji i stra2y.
W zakresie kierowania Starostwem Starosta wykonuje osobiScie czynnosci zastze2one
do jego wylqcznej kompetencji.
Starosta dziala pzy pomocy Wcestarosty, UrzedujEcego Czlonka Zazqdu, Sekretarza,
Skarbnika oraz innych stanowisk, delegujqc uprawnienia, obowiqzki otaz
odpowiedzialnoS6.
Podczas nieobecno6ci Starosty jego obowiqzki pelni Wcestarosta w zakresie wszystkich
czynnoSci nale2qcych do kompetencji Starosty.
Podczas nieobecnoSci Starosty i Wcestarosty, ich obowiqzki pelni Uzqdujqcy Czlonek
Zazqdu w zakresie wszystkich czynnosci nale2qcych do kompetencji Starosty
i Wcestarosty.
Podczas nieobecnoSci \Mcestarosty i Uzqdujqcego Czlonka Zazqdu ich obowiqzki
mo2e pzelee wskazana przez nich osoba. W pzypadku braku takiego wskazania
obowiazki te wykonuje Starosta.

s27

1.

Szczeg6lowy zakres dzialai kom6rek organizacyjnych okreSla Starosta zazqdzeniem:
1) przyjmujqcym plan proces6w na kolejny rok bud2etowy w pzypadku kom6rek
liniowych,
pzypadku kom6rek
2) uruchamia.jqcym realizacjQ projeKu lub programu
tymczasowych.
Zazqdzenie Starosty, o kt6rym mowa w ust. 1 pkt 1 podlega publikacji poprzez
umieszczenie na stronie internetowej Powiatu.
Zakres zadai danego stanowiska kierowniczego w rozumieniu $ 12 ust. 2 oraz g 16
ust. 2 Regulaminu obejmuje czynno6ci z'viqzane z zazqdzaniem przypisanq kom6rkq
organizacyjnq oraz pozostale czynnosci merytoryczne w ramach tej kom6rki.
Zakres zada6 danego stanowiska niekierowniczego wynika
zakresu czynno5ci
merytorycznych pzypisanych do kom6rki organizacyjnej, w kt6rej stanowisko zostalo
utworzone lub bezposrednio do stanowiska jesli spelnia ono kryteria okreilone w S 12
ust. 5 oraz $ 18 Regulaminu.
Na czas nieobecno5ci kierownika jego obowiqzki w zakresie czynnoSci tuiqzanych z
zazqdzaniem kom6rkq organizacyjnq moze ptzejqe wskazana pzez niego osoba
zatrudniona na stanowisku niekierowniczym.

w

2.
3.

4.
5.

z
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Starosta odpowiada za.
1) zwolywanie posiedzei i pzewodniczenie obradom Zazqdu,
2) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej
chyba, 2e pzepisy szczeg6lne przewidujq ich wydawanie przez Zazqd,
3) udzielanie upowa2niei \Mcestaro6cie, poszczeg6lnym czlonkom ZazEdu,
pracownikom Starostwa, powiatowych slu2b, inspekcji istra2y oraz kierownikom
powiatowych iednostek organizacyjnych do wydawania w imieniu Starosty decyz.ji
z w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
reprezentowanie Powiatu na zewnqtz,
5) okre5lanie szczeg6lowych tryb6w zasad funkcjonowania Starostwa, zgodnie
z Regulaminem,
6) jako6i zazqdzania pionami Starostwa,
7) skutecznoSc i efektywnos6 realizacji strategii rozwoju Powiatu,
8) zapewnienie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zazqdczej.

4)

i

s2s

i Urzedujqcy Czlonek Zazqdu odpowiadajq za realizaqq zadai
powiezonych im pzez Staroste odrgbnym zazqdzeniem.
Starosta w drodze zazedzenia:
1) wyznacza kierujqcych pionami wymienionymi w $ 1 9 pkt 2-6,
2) powieza nadz6r nad dzialalno6ciq powiatowych jednostek organizacyjnych,
3) prowadzi i aktualizuje wykaz powiatowych jednostek organizacyjnych.

1. Wicestarosta

2.

s30
Sekretaz odpowiada za:
1) nadz6r nad wewnetznym pozqdkiem pracy w Starostwie,
2) nadzit nad obiegiem dokument6w oraz informacji wewnetz Starostwa oraz
pomiQdzy Starostwem a powiatowymi jednostkami organizacy.jnymi otaz
powiatowymi slu2bami, inspekcjami i strazami,
nadz6r nad pzebiegiem realizacji spraw oraz zalatwianiem skarg iwniosk6w,
nadz6t nad realizacjq uchwal Rady, Zarzqdu i zazqdzeh Starosty,
nadz6r
nad gospodarkq mieniem oraz procesem informatyzacji Starostwa,
5)
6) nadz6r nad badaniem satysfakcji klient6w Starostwa,
7) sprawnoSc i efeKywnos6 realizacji zadai w Starostwie,
8) realizacjg polityki kadrowo-personalnej Starostwa oraz zapewnienie odpowiednich
warunk6w pracy,
9) dekretowanie korespondencji wptywajqcej do Starostwa,
10) akceptowanie material6w kierowanych na posiedzenia Zazqdu,
11 ) wsp6ldzialanie z Pzewodniczqcym Rady oraz Przewodniczqcymi Komisji Rady
w zakresie organizacji sesji Rady i posiedzei jej komisji.

3)

4)

s31

Skarbnik odpowiada

za

wykonywanie zada6

z

zakresu polityki finansowej Powiatu,

w szczeg6lno6ci zwiqzanych z:
1) opracowywaniem i wykonywaniem bud2etu Powiatu,
2) zatzqdzaniem plynnoSciq finansowq Powiatu,

3)
4)

zazqdzaniem dlugiem Powiatu,
nadzorowaniem i doskonaleniem systemu zazqdzania finansami Powiatu

s32
I

Kierujacy pionem odpowiada za:
nadzorowanie oraz oceng pracy naczelnik6w oaz pracownik6w biur wlqczonych do
pionu,
realizacjg kompetencji to2samych z kompetencjami naczelnika okreSlonymi w S 33
Regulaminu, w odniesieniu do pracownik6w biur wlqczonych do pionu oraz
pracownik6w zatrudnionych na stanowiskach samodzielnych,
rozstzyganie spor6w kompetencyjnych pomiqdzy kom6rkami organizacyjnymi
wlqczonymi do pionu,
nadzorowanie rcalizaqi wszystkich zadah powiqzanych z celem strategicznym
pzypisanym do pionu.
zgodne z prawem, poprawne merytorycznie, skuteczne i efeKywne wykonywanie
ptacy peez podleglych pracownik6W
jakoie zaz1dzania w wydzialach pzypisanych do pionu,
cele strategiczne pzypisane do pionu,
zaplanowanie iwykonanie bud2etu pionu, na kt6ry skladajq sig bud2ety kom6rek
organizacyjnych pzypisanych do pionu,
budzet zadania strategicznego, pzypisanego do pionu,
10) dbaloii6 o uzytkowany spzet i wyposazenie biurowe.

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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Naczelnik wydzialu odpowiada za:

"l)

2)

nadzorowanie, koordynowanie, organizacjQ oraz ocene pracy pracownik6w

wydzialu,

okreSlanie maksymalnego poziomu zaangazowania pracownik6w wydzialu

w zadania o charakterze tymczasowym,

3) zatwierdzanie koncepcji projekt6w pzygotowywanych pzez pracownik6w wydzialu,
4) jako56 pracy podleglych pracownik6w, czyli zgodne z prawem, poprawne

merytorycznie, skuteczne i efeKywne wykonywanie przez nich powiezonych im
zadah,
5) cele operacyjne przypisane do wydzialu,
6) planowanie i wykonanie budzetu wydzialu,
7) monitoring stanu prawnego oraz dostosowywanie dzialari starostwa do zmian
pzepis6w prawa w zakresie dzialania wydzialu,
8) dbalo66 o u2ytkowany spzet iwyposazenie biurowe,
tym pzechowywanie dokumentacji
zarzqdzanie dokumentacjq wydzialu,
jest
kom6rkq merytorycznq'
projeK6w i program6w, dla K6rych wydzial
pracownik6w wydzialu'
i
odpowiedzialno6ci
zakresu
obowiqzk6w
10) ustalanie

w

9i
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Starosta odrqbnym zazqdzeniem okresla kom petencje i od powiedzialn0S6:
1) kierownika projeKu,
2) kierownika programu,

3)
4)

pzewodniczqcego komitetu sterujqcego projeku,
pzewodniczqcego komitetu sterujqcego programu.
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Osoba na stanowisku niekierowniczym odpowiada za:
1) podejmowanie decyzji o szczegolowej organizacji pracy wlasnej oraz sposobie
wykonania powierzonych czynnoSci,
2) zgodno66 prawem, poprawno66 merytorycznq, skuteczno56 efektywno66
wykonania powiezonej pracy,
3) monitoring stanu prawnego oraz dostosowywanie dzialari Starostwa do zmian
pzepis6w prawa w zakresie zadah pzypisanych do stanowiska,
powiezony bud2et,
5) dbaloSc o uzytkowany spzQt iwyposazenie biurowe,
6) prawidlowe pzygotowywanie dokumentacji zttiqzanq z realizowanym zakresem
zadah.

z

i

4)
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'1. Pracownik Starostwa, niezaleznie od zajmowanego stanowiska odpowiada

za:
realizacjg powiezonych mu obowiqzk6w,
decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej na podstawie
upowaznienia udzielonego pzez Staroste,
3 zglaszanie propozycji usprawnien pracy Starostwa,
4 przedstawianie koncepcji pOeK6w i wskazywanie 216del ich finansowania,
wizerunek Starostwa i Powiatu oraz zadowolenie klienta,
b prawidlowq realizacjQ uchwal Rady i Zarzqdu, zazqdzefi Starosty oraz polecei
bezpo6redniego pzelo2onego w zakresie zadari przypisanych do tego stanowiska,
7) dbato36 o uzytkowany spzgt iwyposa2enie biurowe.
szczeg6iowy zakres uprawnierl, obowiqzk6w i odpowiedzialnosci pracownika okresla
jego zakres czynnoSci.

1) prawidlowq
2) wydawanie

2
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J

4

Pion starosty realizuje zadania z zakresu promocji i rozwoju, kontroli i audytu, ochrony
praw konsument6w, koordynacji i controllingu taktycznego program6w oraz planowanii
i controllingu strategicznego zadah strategicznych.
Pion lnfrastruktury realizuje zadania z zakresu administracji geodezyjno-kartograficznej
i katastru, inwestycji nie pzypisanych do innych jednostek organizicyjnych -powiatu,
gospodarki nieruchomosciami skarbu paristwa i powiatu oraz wywlaszczefi i zwrot6w
nieruchomoSci.
Pion Uslug Publicznych realizuje zadania zakresu administracji budowlanoarchitektonicznej, ochrony Srodowiska, komunikacji
transportu oiaz zam6wieri
publicznych.
Pion. spraw spolecznych i obywatelskich realizuje zadania z zakresu obronnosci, obrony
cywilnej, zarz4dzania kryzysowego oraz spraw obywatelskich, kultury sportu, polity(i
spolecznej, ochrony promocji zdrowia nie pzypisane do innych jeOnosGf
organizacyjnych powiatu, slu2b i strazy.

z

i

i

5.

6.

z zakresu obslugi organizacyjnej, kadrowoplacowej, logistycznej, prawnej i informatycznej Starostwa.
Pion Finans6w i Controllingu Operacyjnego realizuje zadania z zakresu bud2etu Powiatu,
polityki finansowej Powiatu, koordynacji i controllingu operacyjnego p@ekt6w, proces6w
i program6w.
Pion Administracyjny realizuje zadania
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Mfidzial Geodezji, Katastru i Kartografii stanowi liniowE kom6rkg merytorycznq dla realizacji
zadafi ciqglych i jednorazowych z zakresu:
1) uslug publicznych Powiatu w obszarze administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz
katastru,
2) prowadzenia zasobu geodezyjnego kartograficznego w tym operatu ewidencji
grunt6w i budynk6w,
3) uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
4) scalania i wymiany grunt6w.

i

s3s
Vvydzial Gospodarki Nieruchomo5ciami stanowi liniowa kom6rke mefiorycznq dla realizacji
zadai ciqgtych i jednorazowych z zakresu:
1) gospodarki nieruchomosciami Skarbu Paristwa i Powiatu,
2) wywlaszczefi i zwrot6w nieruchomo6ci,
3) spraw dotyczqcych wsp6lnot gruntowych.

s40
\Atldzial lnwestycji stanowi liniowq kom6rkq meMorycznE dla realizacji zadari ciqgtych
i

jednorazowych z zakresu inwestycji w obieKach Powiatu.

s4t
Vwdzial Administracji Budowlano-Architektoniczne.j stanowi liniowq kom6rkq merytorycznE dla
realizacji zadai ciaglych i jednorazowych z zakresu:
1
uslug publicznych Powiatu w obszaze administracji budowlano-architektonicznej,
2) wspolpracy z organami nadzoru budowlanego.

)
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\Afdzial Ochrony Srodowiska iZasob6w Naturalnych stanowi liniowq kom6rkq merytoryczna dla
realizacii zadai ciqglych i jednorazowych z zakresu:
'l
) uslug publicznych Powiatu w obszaze ochrony Srodowiska i zasob6w naturalnych,
2) nadzoru nad gospodarkE lesne w lasach nie stanowiacych wlasno$ci Skarbu

3)
4)

Pafistwa,
geologii,
nadzoru nad spolkami wodnymi.
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V$dzial Komunikacji i Transportu stanowi liniowq kom6rkg merytorycznq dla realizacji zadan
ciqglych i jednorazowych z zakresu:
1) uslug publicznych Powiatu z obszaru komunikacji itransportu,

2)
3)

prowadzenia rejestru pzedsiebiorc6w prowadzqcych stacje kontroli pojazd6w
i diagnost6w oraz nadzoru nad nimi,

prowadzenia rejestru pzedsigbiorc6w prowadzqcych osrodki szkolenia kierowc6w
i instruktor6w nauki jazdy oraz nadzoru nad nimi.
S '14

Mfdzial Polityki Spolecznej

i

Bezpieczeistwa stanowi liniowq kom6rkg merytorycznq dla
realizacji zadad ciqglych i jednorazowych z zakresu:
1) zazqdzania kryzysowego, spraw obronnych iobrony cywilnej,
2) ochrony i promocji zdrowia, polityki spolecznej, kultury isportu nie pzypisane do
innych powiatowych jednostek organizacyjnych,
3) nadzoru nad dzialalnosciq stowazyszef ifundacji,
prowadzenia biura zec,zy znalezionych,
5) ochrony iopieki nad zabytkami.

4)
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V$dzial Organizacyjny stanowi liniowq kom6rkg merytoryczne dla realizacji zadai ciqgtych
i

jednorazowych z zakresu:
1) obslugi biurowej Zazqdu, Rady oraz jej Komisji,
2) organizacji pracy Starostwa,
3) bezpieczeistwa i higieny pracy,
4) ochrony informacji niejawnych ochrony danych osobowych oraz o5wiadczei
majqtkowych,
5) koordynacji rozpatrywania skarg iwniosk6w,
6) prowadzenia archiwum zakladowego.

i
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\Afdzial Logistyki stanowi liniowq kom6rkQ meMorycznE dla realizacji zada6 ciqglych
i

jednorazowych z zakresu:
gospodarowania Srodkami zeczowymi Starostwa,
zapewn ienia zaopatzenia materialowo{echnicznego Starostwa,
prowadzenia dziennik6wpodawczych.

1)
2)
3)

s47

Mfdzial Finansowo-Ksiegowy stanowi liniowq kom6rke merytorycznq dla realizacji zadan
ciqglych i jednorazowych z zakresu obslugi finansowo - ksiqgowej Starostwa.
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Biuro Kontroli iAudytu stanowi liniowq kom6rkq merytorycznq dla realizacji zadafi ciqglych
i jednorazowych z zakresu:

1)
2)

kontroli,
audytu.

^

s4s
Biuro Rozwoju i Promocji stanowi liniowq kom6rkg merytorycznq dla realizacji zadafi ciaglych
i jednorazowych z zakresu:
promocji Powiatu,
koordynacji i controllingutaKycznego program6w,
koordynacji i controllingu strategicznego zadari strategicznych.

1)
2)
3)

s50

Biuro Prawne stanowi liniowq
i

kom6rkq me$orycznq dla realizacji
jednorazowych z zakresu:
obslugi prawnej Starostwa,
dochodzenia nale2noSci Powiatu i Skarbu Paristwa.

zadari

ciqglych

1)
2)

s51
Biuro System6w lnformatycznych stanowi liniowE kom6rkg merytorycznE dla realizacji zadari
ciqglych i jednorazowych z zakresu:
1
utzymania, obslugi technicznej i rozwoju infrastruktury informatycznej Starostwa,
administracji obslugi technicznej strony internetowej Powiatu oraz Biuletynu
lnformacji Publicznej Starostwa,
obslugi technicznej i rozwoju pod wzglqdem technicznym polityki bezpieczeristwa
informacji.

)
2)
3)

i

S 51a

Biuro obslugi lnformatycznej stanowi liniowq kom6rkg merylorycznE dla rcalizacji zadan
ciqgtych i jednorazowych w ramach obslugi informatycznej powiatowych jednostek
organizacyjnych z zakresu:
1) podnoszenia poziomu bezpieczefistwa

pzetwazania danych,

2)ulzymania funkcjonowania infrastruKury informatycznej i teleinformatycznej
z wylqczeniem infrastruktury stanowiqcej pomoce dydaktyczne niezbgdne do
realizacji podstawy programowej ksztalcenia w zawodzie technik informatyk
i teleinformatyk,

3) serwisu oraz wsparcia technicznego (helpdesk)".

s52
Biuro Gospodarki Finansowej Powiatu i Controllingu Operacy.jnego stanowi liniowq kom6rkg
organizacyjnq dla realizacji zada6 ciEglych i jednorazowych z zakresu:
obslugi bud2etu Powiatu,
wieloletniego planowania finansowego Powiatu,
koordynacji icontrollingu operacyjnego projekt6w, proces6w i program6w.

1)
2)
3)

s53
Biuro Zarzqdzania Projektami stanowi liniowq kom6rkq organizacyjnq dla realizaqi zadah
ciqgtych i jednorazowych z zakresu.
monitorowania i upowszechniania informacji o zewnetrznych 2r6dlach finansowania
zadai Powiatu,
wsparcia kierownik6w projeK6w w zakresie przygotowania i realizacji projekt6w,

1)
2)
3)

pzygotowywania dokumentacji systemowej

i

audytu systemu zazqdzania

projektami.
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Biuro Powiatowego Rzecznika Konsument6w stanowi liniowq kom6rkg merytorycznq dla
realizacji zadari ciqgtych i jednorazowych z zakresu ochrony praw konsument6w.

ss5
Biuro Zam6wieri Publicznych stanowi liniowe kom6rkq merytorycznq dla realizacji zada6
ciqglych i jednorazowych z zakresu udzielania zam6wiei publicznych.

s56
Biuro Kadrowo - Placowe stanowi liniowq kom6rkg merytorycznE dla realizacji zadah ciqgtych
i jednorazowych z zakresu:
obslugi kadrowo-placowej pracownik6w Starostwa,
obslugi kadrowej kierownik6w powiatowych jednostek organizacyjnych.

1)
2)

s57
Wszystkie kom6rki organizacyjne Starostwa realizuje zadania wsp6lne, kt6re w szczeg6lnosci
obejmuja.
1) prowadzenie postqpowarl administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu
administracji publicznej oraz postqpowalr egzekucyjnych w administracji,
2) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
3) zapewnienie nale2ytego terminowego zalatwiania spraw kierowanych Wzez
Rzecznika Praw Obywatelskich, wystqpiei posl6w, senator6w, oraz interpelacji,
wniosk6w i zapytan radnych,
4) pzyjmowanie w sprawach skarg i wniosk6u
5) wsp6ldzialanie z Biurem Kontroli i Audytu w zakresie realizacji zadafi kontrolnych
i audytowych,
6) wsp6ldzialanie z kierownikami tymczasowymi w zakresie wsparcia merytorycznego
realizowanych projek6w i program6w,
7) opracowywanie plan6w finansowych do projektu bud2etu Powiatu w czQ6ci
dotyczqcej zadai kom6rki,
8) przygotowywanie dla potzeb Starosty okresowych sprawozdai, ocen, analiz
i bie2qcych informacji o stanie realizacji zadari,
9) opracowywanie wymaganych przepisami sprawozdai statystycznych,
10) pzygotowywanie projekt6w akt6w prawnych wydawanych przez Radq, Zarzqd,
Staroste oraz innych material6w przedkladanych na posiedzenia organ6w Powiatu,
11) wspoldzialanie z komisjami Rady w zakresie zadai realizowanych pzez kom6rkg
organizacyjnq,

i

12) wspolpraca z kierownikami powiatowych sluzb, inspekcji i stazy oaz kierownikami
powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania zadai Powiatu,
13) dokonywanie wydatk6w zgodnie z instrukcjq obiegu dokumentacji finansowo ksiggowej,

14) czuwanie nad realizacjq um6w

i

z zakresem dzialania
kom6rki organizacyjnej,
15) wsp6ldzialanie z \A&dzialem Polityki Spolecznej i Bezpieczeristwa oraz uczestnictwo

w

porozumieri zwiqzanych

rcalizacji zadari obronnych, obrony cywilnej, ochrony ludnoSci, zazqdzania

kryzysowego w spos6b wynikajqcy z zakresu dzialania danej kom6rki,

16) wspolpraca z Biurem Zarzqdzania Projektami
pzygotowania, r ealizaqi i zam kniQcia projekt6w,
17) obsluga kontroli zewnetznych.

w celu sprawnej

inicjacji,

Rozdzial 5
Zasady wydawania akt6w prawnych oraz obowiqzki wobec Rady i Zarzqdu
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1.

2.

Zazqd na podstawie upowa2niei ustawowych podejmuje uchwaly oraz wydaje decyzje
i postanowienia w rozumieniu pzepis6w kodeksu postepowania administracyjnego.
Starosta wydaje:

1)

2)

zazqdzenia na podstawie delegacji w aktach prawnych i Regulaminie,
decyzje i postanowienia w rozumieniu przepis6w kodeksu postgpowania

3)

administracyjnego,
inne akty prawne wynikajqce z pzepis6w szczeg6lnych.

s5s

1. ProjeKy uchwal organ6w Powiatu i zazqdzen Starosty
organizacyjne Starostwa
techniki legislacyjnej.

i

opracowujq kom6rki
powiatowe jednostki organizacyjne zgodnie z zasadami

2. Projekty uchwal Rady wymagajq zaopiniowania pzez wlaSciwe komisje Rady.
3. W pzypadkach okre6lonych w pzepisach szczeg6lnych projeKy uchwal Rady podlegajq

4.

konsultacjom spolecznym.
Projekty uchwal organ6w Powiatu pzed wniesieniem pod obrady Zazqdu

6.

oraz

odpowiedzialno6ci, w szczeg6lnoSci z:
Sekretazem konsultuje sig akty prawne dotyczqce wewngtznego porzqdku pracy.
Skarbnikiem konsultuje sig ahy prawne powodujqce zmiany w budzecie lub skutki
finansowe.
Uzgodnienia, o kt6rych mowa w ust. 4 potwierdzane sq przez uzgadniajacych na kopii
projehu. Uwagi wymagajq formy pisemnej.
Uzgodniony akt prawny podlega zaopiniowaniu pzez radcq prawnego/adwokata pod
wzglgdem formalno-prawnym.

1)
2)
5.

i Rady

projekty zazqdzeh pzedkladane do podpisu Staro5cie podlegajq uzgodnieniu
z Sekretarzem, Skarbnikiem lub naczelnikami, je6li dotycze zakresu ich
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1.
2.
3.

Materialy na sesjQ Rady oraz posiedzenia komisji Rady i Zarzqdu powinny by6
opracowane w spos6b tuiqzfy, zeczowy i pozwalajqcy na wszechstronnq analizq
zagadnieri, ich ocenq oraz ustalenie wla5ciwych kierunk6w iSrodk6w ich realizacji.
Za jakose oraz terminowosc opracowanych material6w, o K6rych mowa w ust. 1
odpowiadajq kierownicy wlaSciwych kom6rek organizacyjnych oraz powiatowych
jednostek organizacyjnych.
Szczegolowy tryb przedkladania material6w na posiedzenia Zazqdu okreSla Starosta
w drodze zazqdzenia.

s6r
Naczelnicy i kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych uczestniczq:
1) w sesjach Rady,
2) w posiedzeniach Zazqdu i Komisji - tematycznie zwiqzanych z zakresem zadah
realizowanych pzez wydziaty i powiatowe jednostki organizacyjne.

Rozdzial 6
Zasady obiegu i podpisywania dokument6w
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'1. Starosta podpisuje:

1)

korespondencjg kierowanq do. Prezydenta RP, Marszalka Sejmu i Senatu, posl6w
senator6w RP, Prezesa Rady Ministr6w, ministr6w kierownik6w urzqd6w
centralnych, Rzecznika Praw Obywatelskich, wojewod6w, pzewodniczqcych
sejmik6w marszalk6w wojew6dztw, pzewodniczqcych rad gmin powiat6w,
starost6w, prezydent6w miast, burmistrz6w i w6jt6w, plac6wek dyplomatycznych
i konsularnych, organ6w kontroli zewnQtrznej,
pisma okolicznoSciowe i listy gratulacyjne,
wnioski o nadanie odznaczeh paistwowych iregionalnych,
pracownik6w Starostwa
odpowiedzi na skargi dotyczqce naczelnik6w
zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,
dokumentacje w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracownik6w Starostwa
oraz kierownik6w powiatowych jednostek organizacyjnych, dotyczqcq nawiqzywania
irozwiqzywania stosunku ptacy oruz pzyznawania nagr6d ipremii,
powolywaniem, odwolywaniem,
sprawach zwiqzanych
dokumentacjq
uzgadnianiem oraz opiniowaniem kandydat6w na kierownik6w powiatowych slu2b,
inspekcji stra2y oraz ich zastgpc6w, zgodnie z kompetencjami wynikajqcymi
z pzepis6w szczeg6lnych,
dokumentacjg w sprawach zwiqzanych z obronq cywilnq,
umowy cywilnoprawne dotyczqce nieruchomo6ci stanowiqcych wlasno6c Skarbu
Paistwa,
decyzje administracyjne dotyczqce: oddawania nieruchomosci stanowiqcych
wlasnoSd Skarbu Paistwa w trwaly zazqd, wywlaszczenia nieruchomosci,

i

i

i

i

2)
3)
4)
5)
6)

i

w

i

7)
8)
9)

z

odszkodowania, nadania nieruchomoSci zamiennej, zwrotu nieruchomosci oraz
przeksztalcenia u2ytkowania wieczystego w prawo wlasnoSci,
1 0) wypowiedzenia oplat z tytulu u2ytkowania wieczystego nieruchomoSci.
Wcestarosta i Uzqdujqcy Czlonek Zarzqdu podpisujE:
1) pisma i dokumenty w zakresie spraw nadzorowanych,
2) decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej na

2.

3)
4)

podstawie upowa2nienia Starosty,
dokumenty finansowe w zakresie ustalonym pzez Starostg,
dokumentacjQ w sprawach z zaktesu prawa pracy wobec pracownik6w Starostwa
i kierownik6w powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie ustalonym pzez
StarostQ.
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'1.

Sekretaz podpisuje:

1)
2)
3)
4)
5)

korespondencje kierowanqdo powiatowychjednostekorganizacyjnych,
dokumentacjg w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracownik6w Starostwa
w zakresie ustalonym pzez Staroste,
korespondencjg kierowanq do prasy, radia i telewizji,

odpowiedzi

na skargi

dotyczqce pracownik6w Starostwa zatrudnionych na

stanowiskach niekierowniczych,
innE korespondencjq w zakresie ustalonym pzez Starostq.

2. Skarbnik podpisuje:
1) dokumenty zvi4zane

2)

z rcalizacjE budzetu Powialu i inne dokumenty finansowe,
zgodnie z instrukcjq obiegu dokument6w finansowo-ksiqgowych,
pisma do powiatowych jednosiek organizacyjnych dotyczqce realizacji bud2etu
Powiatu.
s64

1.

2.

Naczelnicy podpisujq:
decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie
upowa2nienia Starosty,
korespondencje kierowanq do stron instytucji
sprawach pzez siebie
zalatwianych z zastze2eniem $ 62 ust. 1 ,
wnioski i opinie w sprawach podleglych pracownik6w.
Zapisy ust- 1 dotyczq os6b kierujqcych pionem w zakresie spraw pzypisanych do pionu
jako caloSci lub biura wlqczonego do pionu.

1)
2)
3)

i

w

s65
"1. Odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania radnych podpisuje Starosta lub z jego
upowaznienia Sekretaz.
2. Szczegolowy tryb udzielania odpowiedzi, o kt6rych mowa w ust. 1 okreSla Starosta w
drodze zazqdzenia.

s66
Pisma pzedkladane do podpisu Staro6cie, WicestaroScie, Urzedujqcemu Czlonkowi Zarzqdu
Sekretazowi wymagajq parafowania pzez naczelnik6w oraz adnotacji o uzgodnieniu
z wlaSciwymi wydzialami, je2eli wymaga tego charakter sprawy.

i

Rozdzial 7

Zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosk6w

s67
1

.

2.

Vlrldzial Organizacyjny prowadzi centralny rejestr skarg i wniosk6w.
Szcaegolowy tryb przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosk6w okreSla Starosta
odrebnym zazqdzeniem.

Rozdzial 8
Zasady orientacji zadaniowej Starostwa

s68

1. Orientacje zadaniowq Starostwa twozy System Zazqdzania Projektami oraz

2.
3.

zintegrowany z nim System Zazqdzania Procesami.
Starosta wyznacza pelnomocnika odpowiedzialnego za wdrozenie, utzymanie i rozw6j
system6w, o kt6rych mowa w ust. 1 .
ust. reguluje Starosta odrqbnym
kt6rych mowa
Systemy zarzqdzania,

w

o

1

zazqdzeniem.

Rozdzial 9

Zasady kontroli i audytu

56e
Zasady organizacji systemu kontroli zazqdczq oraz realizaqi kontroli instytucjonalnej i audytu
wewngtrznego reguluje Starosta odrgbnymi zarzqdzeniami.
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LARZ{D POWIATU
W NOWYM TARGU
UCHWALA Nr 68/ll/2021
ZARZADU POWIATU NOWOTARSKIEGO
z dnia

l6lutego 2021

r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czen rca '1998 roku o samozqdzie
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 920) Zarzqd Powiatu Nowotarskiego
uchwala co nastqpuje:

sl
Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Targu stanowiqcym
zalqcznik do uchwaly nr 3064/ll/2020 Zazqdu Powiatu Nowotarskiego z dnia 21 lipca 2020r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu oraz
przyjecia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego, wprowadza siQ nastepujqce zmiany:

W

1)
,,

w $ 20 po pkt 4 dodaje sig pkt 5 w brzmieniu:

5) Biuro Bezpieczeistwa i Higieny Pracy"

2) w $ 37 ust.1

kropke zastepuje siQ pzecinkiem

i dodaje

siQ wyrazy ,,bezpieczefistwa

i

higieny pracy''.

3)

w $ 45 uchyla sie pkt 3

4)

po S 54 dodaje sie $ 54a w bzmieniu:

,,

$ 54a Biuro Bezpieczehstwa i Higieny Pracy stanowi liniowq kom6rkq meMorycznq dla

l€alizacli zadail ciqglych ijednorazowych z zakresu slu2by BHP.'

s2
Wykonanie uchwaly zleca sie Staroscie Nowotarskiemu.

s3
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecia.
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ZARZ^D POWTATU
W NOWYM TARGU
ul. Boleslawa Wstvdliwego l4
j4-40(t Nowy Tars

UCHWALA Nr 569/XU2021
ZARZADU POWIATU NOWOTARSKIEGO

z dnia 2S listopada 2021 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pK 6 ustawy z dnia 5 czen ,ca 1998 roku o samozqdzie
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2O2O roku poz. 920 ze zm') Zazqd Powiatu
Nowotarskiego uchwala co nastepuje:

sl
Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Targu stanowiecym
zaqczriit< do uchwa{ nr soo^iltlzozo zarzqdu Powiatu Nowotarskiego z dnia 21 lipca 2020r.
w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego starostwa Powiatowego w Nowym r argu oraz
pzyjecia tekstu jeOno;;-tego Regulaminu Oiganizacyjnego, wprowadza siQ nastepujEce zmiany:

W

1)

S 38

oteymuje brzmienie:

38 Wydzial Geodezji, Katastru i Kartografii Stanowi liniowq kom6rke merytorycznq dla
z zakresu:
zadah ciqglych i jednorazowych
realizacji
-'Powiatu
administracji geodezyjnej i kartograficzne,i oraz
w
obszaze
publil,-znych
idug
fj
,,S

katastru,

2) gromadzenia

3)
4)
5)

i

prowadzenia zasobu geodezyjno

i

kartograficznego w oSrodku

dokumentacji geodezyjnei i kartograft cznej,
prowadzenii ewidencii grunt6w i budynk6w, w tym scalania i wymiany grunt6w,
koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
zakladania osn6w szczeg6lowych. "

s2
Wykonanie uchwaly zleca siQ Staroscie Nowotarskiemu.

s3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia.

ZADU

czL,o
O]TEK

RZADU
cd

u

('.'/

Irn
I[at'

lACY

Nr!,"l

