
PROJEKT Zarządu Powiatu w Kłobucku - Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr ________   z dnia  _____________________

Uchwała Nr ____ / _____ / _____

Rady Powiatu w Kłobucku

 z dnia ___  _____________  

zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku 

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

2013 r., poz.595 z późn. zm.),

uchwala się, co następuje:

§ 1. 

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kłobucku, uchwalonym w brzmieniu załącznika

do uchwały Nr 119/XVIII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku z późniejszymi zmianami, wprowadza się

zmiany w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr ____ / _____/ _____

Rady Powiatu w Kłobucku z dnia ____  _____________  ______

W Regulaminie  Organizacyjnym Starostwa  Powiatowego  w  Kłobucku,  uchwalonym w brzmieniu

załącznika do uchwały Nr 119/XVIII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku, z późniejszymi zmianami,

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 

Starostwo Powiatowe w Kłobucku, zwane dalej „Starostwem” działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz.595, z późn.

zm.), 

2) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów

administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz.668, z późn.

zm.),

3) ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację

publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872, z późn. zm.),

4)  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu

działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz.67, z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1202, z

późn. zm.),

6)  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z  2013 r.

poz.267, z późn. zm.),

7) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1182, z

późn.zm.),

8) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.  o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz.1228, z

późn. zm.),

9) ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz.782, z

późn. zm.),

10) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.),

11) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz.330, z późn. zm.),

12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013 r. poz.907, z późn.

zm.),

13) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

14) Statutu Powiatu Kłobuckiego,

15) niniejszego Regulaminu,

16) aktów prawa wewnętrznego określających funkcjonowanie Starostwa.”
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2) § 9  otrzymuje brzmienie:

„§ 9.

Starosta:

1) nadzoruje pracę członków Zarządu oraz Skarbnika i Sekretarza,

2) sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez:

a) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

b) Geodetę Powiatowego,

c) Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego,

d) Wydział Inwestycji i Rozwoju,

e) Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

f) Strefę Ochronną,

g) Oddział Kontroli Finansowej i Audytu,

h) Radców Prawnych,

i) Powiatowego Rzecznika Konsumentów,

j) Rzecznika Prasowego,

k) Geologa Powiatowego,

l) Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

3) nadzoruje jednostki organizacyjne Powiatu:

a) Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku,

b) Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku,

4) współdziała z:

a) Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Kłobucku,

b) Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku.

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§10. 

Wicestarosta: 

1) sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez:

a) Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej,

b) Wydział Architektury, Budownictwa i Urbanistyki,

c) samodzielnym stanowiskiem do spraw zdrowia,

2) nadzoruje jednostki organizacyjne Powiatu:

a) Zespół Szkół Nr 1 w Kłobucku,

b) Zespół Szkół Nr 2 w Kłobucku,

c) Zespół Szkół Nr 3 w Kłobucku,

d) Zespół Szkół w Krzepicach,

e) Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną  w Kłobucku,

f) Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.
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4) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11.

Etatowy Członek Zarządu:

1) sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami wykonywanymi przez:

a) Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

b) Wydział Komunikacji i Transportu,

2) nadzoruje jednostki organizacyjne Powiatu:

a) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kłobucku,

b) Dom Dziecka w Kłobucku,

c) Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Krzepicach,

d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku.

5) w § 19:

- pkt 1 lit.g) otrzymuje brzmienie:

„g) Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej - symbol „EK””

- w pkt 4 dodaje się lit.e) w brzmieniu:

„e) samodzielne stanowisko do spraw zdrowia - symbol „Z”.”

6) w § 20 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) Etatowy Członek Zarządu - symbol ECZ”

7) § 61 otrzymuje brzmienie:

„§ 61. Kontrolę zewnętrzną sprawują Wydział Organizacyjny, Oddział Kontroli Finansowej i Audytu,

Wydział Inwestycji i Rozwoju, Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej, samodzielne stanowisko

do spraw zdrowia oraz doraźne zespoły powoływane przez Starostę w zakresie ich umocowania lub

pracownicy Starostwa na podstawie imiennych upoważnień udzielonych przez Starostę.”

8) w § 72:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do zakresu działania Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej należy prowadzenie spraw z

zakresu  edukacji  publicznej  (oświata  i  wychowanie,  system  informacji  oświatowej,  karta

nauczyciela),  kultury  oraz ochrony zabytków i  opieki  nad zabytkami,  kultury fizycznej  i  turystyki,

współpracy z organizacjami pozarządowymi, promocji Powiatu.”

b) w ust.2:

- zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„2. W zakresie, o którym mowa w ust.1 Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej prowadzi

sprawy w szczególności związane z:”

- punkty od 70 do 84 skreśla się
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9) po § 72 dodaje się § 721 w brzmieniu:

„§ 721. 

1. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska do spraw zdrowia należy prowadzenie spraw z

zakresu  ochrony  i  promocji  zdrowia  oraz  nadzoru  nad  zgodnością  działań  Zespołu  Opieki

Zdrowotnej w Kłobucku z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym.

2. W zakresie, o którym mowa w ust.1  samodzielne stanowisko do spraw zdrowia prowadzi sprawy

w szczególności związane z:

1)  prowadzeniem  spraw  związanych  z  tworzeniem,  przekształcaniem  i  likwidacją  publicznych

zakładów opieki zdrowotnej, 

2) nadawaniem statutu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej,

3) sprawowaniem nadzoru nad Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kłobucku w zakresie realizacji zadań

określonych  w  regulaminie  organizacyjnym  i  statucie  oraz  dostępności  i  jakości  udzielanych

świadczeń zdrowotnych,  

4)  realizacją  zadań  zawiązanych  z  organizacją  konkursów  na  stanowiska  dyrektora  

i zastępcy dyrektora w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej, 

5) podejmowaniem działań w zakresie powoływania,  odwoływania oraz uzupełnienia składu rady

społecznej działającej przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz zatwierdzania regulaminu

jej działalności, 

6) określaniem zasad zbycia aktywów trwałych zakładu opieki zdrowotnej, oddania go w dzierżawę,

najem, użytkowanie oraz użyczenie,

7)  określaniem zasad zakupu lub przyjęcia  darowizny aparatury i  sprzętu  medycznego oraz ich

przeznaczenia i standardu,

8)  wyrażaniem  zgody  na  wniesienie  majątku  publicznego  zakładu  opieki  zdrowotnej  lub

przysługującego  mu  do  niego  prawa  w formie  aportu  do  spółek,  jego  przekazanie  fundacji  lub

stowarzyszeniu, 

9) organizacją na obszarze Powiatu zakładów lecznictwa odwykowego innych niż całodobowe,

10) opracowywaniem i realizacją oraz oceną efektów programów zdrowotnych,

11) przekazywaniem Marszałkowi  Województwa Śląskiego informacji  o realizowanych na terenie

Powiatu programach zdrowotnych, 

12)  współpracą  z  Powiatowym  Inspektorem  Sanitarnym  dotyczącą  stanu  bezpieczeństwa

sanitarnego Powiatu,

13) ustalaniem godzin pracy aptek na terenie Powiatu,

14) współpracą z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej,

15)  inicjowaniem, wspomaganiem i  monitorowaniem działań lokalnej  wspólnoty samorządowej  w

zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie Powiatu,

16) określaniem zasad udzielania i rozliczania dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

3. Do zakresu działania samodzielnego stanowiska do spraw zdrowia należy wykonywanie innych

zadań wynikających z przepisów, a należących do właściwości rzeczowej tego stanowiska. 

10) „Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Kłobucku” zmienia się.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Kłobucku

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2013  r.,  poz.  595,  z  późn.  zm.)  organizację  i  zasady  funkcjonowania  starostwa  powiatowego  określa
regulamin organizacyjny uchwalony przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu.

            Obowiązujący  Regulamin  Organizacyjny  Starostwa  Powiatowego  w Kłobucku  został  uchwalony
przez Radę Powiatu  w brzmieniu załącznika do uchwały Nr 119/XVIII/2008 z dnia 30 maja 2008 roku i
sukcesywnie podlega aktualizacji.

            Projekt uchwały zakłada modyfikację 

1. w Rozdziale 2 – Zasady kierowania Starostwem polegającą na zmianie podziału zadań pomiędzy
poszczególnymi członkami Zarządu. 

2. w Rozdziale 9  - Podstawowe zakresy działania wydziałów, oddziałów i samodzielnych stanowisk
pracy w § 72 proponuje się zmienić nazwę i zakres działania Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Zdrowia w następujący sposób: 

·    zadania  przypisane  do  realizacji  z  zakresu  zdrowia  proponuje  się  wyodrębnić  
w  ramach  samodzielnego  stanowiska  ds.  zdrowia  (zakres  działania  samodzielnego
stanowiska do spraw zdrowia szczegółowo opisany został w § 721)

·    Konsekwencją  tego  działania  jest  zmiana  nazwy  wydziału  z  dotychczasowej  
tj. Wydział Edukacji , Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia na Wydział Edukacji, Kultury i
Kultury Fizycznej. 
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