
UCHWAŁA NR XLVII/312/10

RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 1 października 2010 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzegu

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. zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr VIII/61/07 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 maja 2007 r. — Regulamin organiza

cyjny Starostwa Powiatowego w Brzegu2 wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się § 3 ust. 2;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcję archi

walną dla Starostwa określają przepisy odrębne wydane na podstawie art. 6 

ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.3).

        2. W zakresie nieuregulowanym innymi przepisami, Starosta może w drodze 

zarządzenia określić zasady współpracy pomiędzy komórkami organizacyj

nymi Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu przy realizacji 

zadań publicznych, w szczególności w przypadku przygotowania i realizacji 

projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.”;

3) uchyla się § 10 ust. 1 pkt 16;

4) w § 15 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Zespół  ds.  Zarządzania  Kryzysowego,  Spraw  Wojskowych 

i Obronnych — CZK;”,

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r.  Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz.  1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i  146, Nr 40, poz. 230 
i Nr 106, poz. 675.

2 Zmieniona przez uchwałę Nr XIX/142/08 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany 
regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzegu oraz  uchwałę Nr XXXIV/232/09 Rady Powiatu 
Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2009 r.   w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego 
w Brzegu.

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, 
poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 39, poz. 307 
i Nr 166, poz. 1317 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230.



b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) Kancelaria Tajna — KT;”,

5) w § 28:

a) nagłówek oraz zdanie wstępne do wyliczenia otrzymują brzmienie:

„§ 28

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego,

Spraw Wojskowych i Obronnych

Do podstawowych zadań Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw 

Wojskowych i Obronnych należy prowadzenie następujących spraw:”,

b) w pkt 3:

— zdanie wstępne do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„3) w zakresie spraw wojskowych i obronnych:”,

— uchyla się lit. g—m;

6) po § 29 dodaje się 29a w brzmieniu:

„§ 29a.

Kancelaria Tajna

Do podstawowych zadań Kancelarii Tajnej należy:

1) właściwe rejestrowanie i przechowywanie dokumentów zawierających infor

macje niejawne oznaczone klauzulą „poufne” lub stanowiących tajemnicę pań

stwową;

2) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów, o których mowa w ust. 1;

3) udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom posiadającym odpowied

nie poświadczenie bezpieczeństwa;

4) egzekwowanie zwrotu dokumentów, o których mowa w ust. 1;

5) kontrola przestrzegania właściwego postępowania z udostępnionymi pracowni

kom Starostwa dokumentami, o których mowa w ust. 1, w tym właściwego ich 

oznaczania i rejestrowania;

6) inicjowanie niezbędnych zmian w organizacji  i  zabezpieczeniu pomieszczeń 

Kancelarii Tajnej;

7) wykonywanie poleceń Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

8) realizacja innych zadań kancelarii tajnych określonych w przepisach o ochro

nie informacji niejawnych.”;

7) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.



§ 2

Do czasu wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca  

1983  r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym  i  archiwach  (Dz.  U.  z  2006  r.  Nr  97,  poz.  673, 

z późn. zm.3) stosuje się dotychczasową instrukcję kancelaryjną wraz z jednolitym rzeczowym wy

kazem akt dla organów powiatu,  jak również instrukcję archiwalną wprowadzoną zarządzeniem 

Starosty.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, za wyjątkiem § 1 pkt 1—3, które wchodzą w życie 

z dniem 1 stycznia 2011 r.



Załącznik do uchwały Nr XLVII/312/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 1 października 2010 r.
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzegu

Schemat organizacyjny
Starostwa Powiatowego w Brzegu

STAROSTA POWIATU BRZESKIEGO

SEKRETARZ SKARBNIKWICESTAROSTA

Wydział Budownictwa
i Inwestycji

Wydział Komunikacji
i Drogownictwa

Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa

i Leśnictwa

Wydział
Organizacyjno-Prawny

Biuro Rady Powiatu

Wydział Oświaty,
Kultury i Kultury Fizycznej

Wydział
Finansowo-Budżetowy

Wydział Promocji
i Inicjatyw

Gospodarczych

Wydział Geodezji
i Gospodarki

Nieruchomościami

Wydział Zdrowia Stanowisko
ds. bhp. i ppoż.

Zespół Kontroli Audytor Wewnętrzny

Zespół ds.
Zarządzania Kryzysowego,

Spraw Wojskowych
i Obronnych

Pełnomocnik ds. Ochrony
Informacji Niejawnych

Kancelaria Tajna

Powiatowy
Rzecznik Konsumentów



Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Powiatu Brzeskiego

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzegu

Projekt dostosowuje regulamin organizacyjny Starostwa do aktualnie obowiązujących prze

pisów w zakresie: rychłej likwidacji gospodarstw pomocniczych, rychłej zmiany instrukcji kancela

ryjnej oraz bezpośredniego podporządkowania Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz Kance

larii Tajnej pod Starostę Powiatu Brzeskiego.

Art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. — Przepisy wprowadzające ustawę 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) przewiduje likwidację od 1 stycz

nia 2011 r. gospodarstw pomocniczych jako prawnej formy jednostek sektora finansów publicz

nych. W przypadku gospodarstw pomocniczych Starostwa Powiatowego w Brzegu (Powiatowy Za

kład  Obsługi  Inwestycji  Starostwa  Powiatowego  w  Brzegu  oraz  Zakład  Obsługi  Powiatowego  

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Brzegu) likwidacji 

dokonuje Starosta jako kierownik jednostki budżetowej. Przy okazji, w regulaminie organizacyj

nym Starostwa należy usunąć przepisy dotyczące gospodarstw pomocniczych.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działal

ności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 

230), od dnia 1 stycznia 2010 r. traci moc art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie po

wiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), a w związku z tym utraci również moc 

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryj

nej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, poz. 1074, z 1999 r. Nr 102, poz. 1187, z późn. zm.) i wy

nikający z niego jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów powiatu,  które zostanie zastąpione 

przez wspólne rozporządzenie dla organów administracji publicznej. Przy okazji zmiany regulami

nu organizacyjnego należy więc zmienić brzmienie przepisów odsyłających dotyczących czynności 

kancelaryjnych.

Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen

tów (Dz. U. Nr 50, poz.  331, z późn. zm.),  w aktualnie obowiązującym brzmieniu,  powiatowy 

rzecznik konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany staroście. Z kolei zgodnie z obowiązu

jącym art. 50 ust. 2 jeszcze obowiązującej ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji 

niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.) kancelarie tajne stanowią wyodręb

nioną komórkę organizacyjną jednostki podległą bezpośrednio pełnomocnikowi ds. ochrony infor

macji  niejawnych  (nowa,  jeszcze  nieobowiązująca  ustawa  o  ochronie  informacji  niejawnych, 

nie przewiduje zmian w tym zakresie). W związku z tym, należy dostosować strukturę i schemat or

ganizacyjny starostwa do aktualnych przepisów ustaw.


