
UCHWAŁA NR IV/36/15

RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 26 lutego 2015 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 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) 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 Brzegu1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

         „2. Jeżeli Starosta jest nieobecny lub nie może wykonywać swoich zadań i kom-

petencji,  wykonuje  je  Wicestarosta,  a  jeżeli  ten  również  jest  nieobecny

lub nie może wykonywać swoich obowiązków, wykonuje je osoba nadzorują-

ca wskazana w zarządzeniu określonym w ust. 3.

          3. Wewnętrzny podział zadań i kompetencji między Starostą, Wicestarostą, in-

nymi członkami Zarządu,  Sekretarzem i  Skarbnikiem (osoby nadzorujące),

określa Starosta w formie zarządzenia, w szczególności ustalając schemat or-

ganizacyjny Starostwa, jak również zakres nadzorowanych, koordynowanych

lub monitorowanych komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organi-

zacyjnych Powiatu oraz monitorowanych jednostek stanowiących aparat po-

mocniczy kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.”;

2) uchyla się § 11;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Zadania i kompetencje Sekretarza wynikają z wewnętrznego podziału zadań

i kompetencji, o którym mowa w § 10 ust. 3, oraz upoważnienia udzielonego

Sekretarzowi przez Starostę, o którym mowa w art. 5 ust. 4 ustawy z dnia

21 listopada  2008  r.  o  pracownikach  samorządowych  (Dz.  U.  z  2014  r.

poz. 1202).”;

1 Tekst jednolity przyjęty obwieszczeniem Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu uchwały — Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Brzegu, stanowiącym załącznik
do uchwały Nr II/9/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie tekstu jednolitego regulaminu
organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzegu; zmieniony przez uchwałę Nr V/33/11 Rady Powiatu Brzeskiego
z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzegu, uchwałę
Nr X/74/11 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Sta-
rostwa Powiatowego w Brzegu oraz uchwałę Nr XVII/110/12 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 23 lutego 2012 r.
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzegu.
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4) w § 15 uchyla się ust. 2;

5) w § 22:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

         „1. Zakresy  czynności  pracowników,  w  tym  także  Naczelników  Wydziałów,

opracowuje bezpośredni przełożony danego pracownika, wstępnie akceptuje

osoba nadzorująca, a zatwierdza Starosta.”,

b)  uchyla się ust. 2;

6) w § 27 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) prowadzenie sekretariatu Starosty, Wicestarosty, pozostałych członków Za-

rządu oraz Sekretarza,”,

7) § 49 otrzymuje brzmienie:

„§ 49. 1. Starosta przyjmuje interesantów co najmniej raz w tygodniu w ustalonych

przez siebie godzinach i podanych do publicznej wiadomości.

           2. Pozostali pracownicy Starostwa przyjmują interesantów codziennie w godzi-

nach swojej pracy.”,

8) uchyla się załącznik nr 1.

§ 2

Do czasu wydania zarządzenia, o którym mowa w § 10 ust. 3 Regulaminu w brzmieniu nadanym

przez § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, utrzymuje moc dotychczasowe zarządzenie wydane na tej pod-

stawie oraz załącznik nr 1 do Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY

RADY POWIATU BRZESKIEGO

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzegu

Zniesienie stanowiska etatowego członka zarządu wymaga aktualizacji kilku przepisów re-

gulaminu organizacyjnego starostwa, który uchwalany jest przez radę na wniosek zarządu.

Proponuje się utrzymać upoważnienie starosty do określania podziału zadań i kompetencji

pomiędzy starostą, wicestarostą, innymi członkami zarządu oraz sekretarzem i skarbnikiem, w for-

mie  zarządzenia,  w którym określi  również  strukturę/schemat  starostwa (§ 10 ust.  3),  w której

wskazuje się które komórki/jednostki komu podlegają, podczas gdy dotychczas stanowił o tym za-

łącznik nr 1 do uchwały rady.

Zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1202), to kierownik urzędu (starosta, a nie rada) może upoważnić sekretarza

do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organiza-

cji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Ponieważ to starosta

określa zakres takiego upoważnienia, to proponuje się odesłać w uchwale rady powiatu do takiego

dokumentu.


