
Uchwała Nr XXXIV/232/09

Rady Powiatu Brzeskiego

z dnia 26 czerwca 2009 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) oraz art. 58 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracow

nikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) Rada Powiatu Brzeskiego uchwala, co następu

je:

§ 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) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Starosta może upoważnić pracownika Starostwa, któremu powierzono zadania o szcze

gólnym charakterze, do używania tytułu służbowego odpowiadającemu powierzonym 

zadaniom, w tym zwłaszcza tytułu pełnomocnika, rzecznika prasowego lub koordynato

ra.”;

2) w § 21 otrzymuje brzmienie:

„1. Na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie, w tym wolne kierownicze stanowiska 

urzędnicze, stosunek pracy na podstawie umowy o pracę nawiązuje się po przeprowa

dzeniu otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów.

  2. Sposób prowadzenia naboru określa Starosta w drodze zarządzenia.”;

3) w § 25 pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) dokonywanie okresowych ocen pracowników Starostwa zatrudnionych na stanowiskach 

urzędniczych;”;

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 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 
i Nr 223, poz. 1458.

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.



4) w § 26 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) wnioskowania w sprawie awansu wewnętrznego,  przeszeregowania lub wyróżnienia, 

a także kary porządkowej pracowników wydziału;

  6) wnioskowania do Starosty o wszczęcie naboru kandydatów na wolne stanowiska urzęd

nicze w podległym im wydziale”;

5) w § 27 w pkt 8 uchyla się lit. a i b;

6) uchyla się § 71–87 (Rozdział X – „Okresowe oceny kwalifikacyjne pracowników Starostwa za

trudnionych na stanowiskach urzędniczych”).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r., za wyjątkiem § 1 pkt 5, który wchodzi w życie 

z dniem 1 sierpnia 2009 r.

Przewodniczący Rady

Henryk Mazurkiewicz


