
Uchwała Nr 373/2022
 Zarządu Powiatu Łęczyckiego

z dnia 9 sierpnia 2022 roku 

 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Łęczycy

Na podstawie art 32 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r.  o samorządzie powiatowym (t.j.  Dz.U. 2022 r.  poz. 1520) Zarząd Powiatu Łęczyckiego
uchwala co następuje:

§  1.  Uchwala  się  Regulamin  Organizacyjny  Starostwa  Powiatowego  w  Łęczycy,
                  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
    
        § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łęczyckiemu.

       § 3. Traci moc uchwała Nr 17/2019 Zarządu Powiatu Łęczyckiego z dnia 9 stycznia 2019
           roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 
               w Łęczycy.

        § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

1. Przewodniczący Zarządu                                  Janusz Mielczarek……………………

2.  Wicestarosta                   Wojciech  Zdziarski…………………..     

3. Członek Zarządu                                               Zenon Dąbrowski…………………….

4. Członek Zarządu                                               Małgorzata Raczkiewicz…………….



 Załącznik

 do Uchwały Nr  373/2022

                                   Zarządu Powiatu Łęczyckiego

z dnia 9 sierpnia 2022 roku

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

STAROSTWA  POWIATOWEGO

W  ŁĘCZYCY

I. Postanowienia ogólne.

§ 1. Regulamin organizacyjny, zwany dalej „regulaminem” określa:

1/ Strukturę organizacyjną starostwa;

2/ Podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwem starostwa;

3/ Zadania i kompetencje poszczególnych wydziałów;

4/ Zasady i tryb funkcjonowania starostwa;

5/ Zakres upoważnień udzielonych pracownikom do załatwiania spraw i zasady   

podpisywania, aprobaty pism i decyzji;

6/ Organizację działalności kontrolnej.

§ 2. 1. Starostwo Powiatowe w Łęczycy, zwane dalej „Starostwem”, jest 

aparatem pomocniczym Zarządu Powiatu.

2. W skład aparatu pomocniczego Zarządu Powiatu wchodzą również kierownicy 

powiatowych służb, inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, 

które wspólnie ze starostwem tworzą powiatową administrację zespoloną.

3. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu 

określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez Zarząd Powiatu.

4. Starostwo realizuje zadania własne powiatu, określone ustawami oraz zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane powiatowi z mocy 

obowiązujących ustaw, względnie w drodze porozumień zawartych z właściwymi 

organami administracji rządowej.

5. Zadania własne i zlecone ustawowo ujęte są w niniejszym regulaminie, a zadania

zlecone, przejęte od właściwych organów, wyszczególnione są w oddzielnych 

porozumieniach zawartych z kierownikami tych organów.
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II. Struktura organizacyjna Starostwa.

§ 3. Strukturę organizacyjną Starostwa tworzą:

1/ Kierownictwo Starostwa:

a) Starosta,

b) Wicestarosta,

c) Sekretarz powiatu,

d) Skarbnik powiatu;

2/ Wydziały Starostwa:

a) Wydział Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich - kierowany 

przez Kierownika i jego zastępcę; funkcję Kierownika sprawuje Sekretarz 

Powiatu,

b) Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska - kierowany przez Kierownika i jego

zastępcę,

c) Wydział Komunikacji – kierowany przez Kierownika i jego zastępcę,

d) Wydział Architektury i Budownictwa – kierowany przez Kierownika i jego 

zastępcę,

e) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami – 

kierowany przez Kierownika – Geodetę Powiatowego i jego zastępcę, 

z Referatem Gospodarki Nieruchomościami kierowanym przez Kierownika 

Referatu oraz z Powiatowym Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej               

i Kartograficznej kierowanym przez Zastępcę Kierownika Wydziału,

f) Wydział Oświaty i Pomocy Społecznej - kierowany przez Kierownika, 

g) Wydział Finansowy – kierowany przez Kierownika i jego zastępcę; funkcję 

Kierownika sprawuje Skarbnik Powiatu będący Głównym Księgowym 

Budżetu Powiatu,

h) Wydział Promocji, Kultury i Sportu - kierowany przez Kierownika,

i) Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych – kierowany przez Kierownika     

i jego zastępcę,

j) Wydział Zarządzania Kryzysowego - kierowany przez Kierownika;

3/ Wyodrębnione referaty: 

w celu realizacji tematycznych grup zadań w wydziałach mogą zostać 

wyodrębnione referaty, obejmujące 2 lub więcej stanowisk pracy;
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 4/ Pozostałe struktury Starostwa:

a) Zespół Radców Prawnych,

b) Powiatowy Rzecznik Konsumentów - stanowisko samodzielne,

c) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,

d) Kancelaria Dokumentów Niejawnych,

e) Geodeta Powiatowy,

f) Biuro ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej,

g) Inspektor Ochrony Danych Osobowych,

h) Starszy specjalista ds. organizacji służby zdrowia.

Struktura (schemat) organizacyjna Starostwa w formie graficznej stanowi załącznik 

Nr 1 do Regulaminu.

     § 4.1. Pracą Starostwa kieruje Starosta przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza 

Powiatu i Skarbnika Powiatu.

2. Starostę w czasie jego nieobecności zastępuje Wicestarosta.

3. Szczegółowy zakres wydziałów, referatów i samodzielnych stanowisk pracy 

określa Starosta.

III. Podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo starostwa.

§ 5. 1. Starosta /stanowisko z wyboru/, wykonuje  zadania  powiatu  wynikające 

z ustawy o samorządzie powiatowym oraz z innych przepisów określających status 

Starosty. W skład kompetencji i zadań zastrzeżonych wyłącznie dla Starosty 

wchodzi:

1/ organizowanie i kierowanie pracą zarządu powiatu i starostwa, kierowanie 

bieżącymi sprawami  powiatu oraz reprezentowanie powiatu na zewnątrz;

2/ podejmowanie niezbędnych czynności   należących   do  właściwości Zarządu 

w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z zagrożeniem interesu 

publicznego, zagrażającego  bezpośrednio  zdrowiu  i  życiu  oraz w sprawach    

mogących  spowodować znaczne straty    materialne, z wyjątkiem   wydawania   

przepisów   porządkowych   w  trybie  art.  42 ust. 2 ustawy  o samorządzie 

powiatowym;

3/ zwierzchnictwo służbowe pracowników starostwa  i kierowników powiatowych      

jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnictwo powiatowych służb, inspekcji 

i straży;

4/ prowadzenie polityki kadrowej;
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5/ sprawowanie  zwierzchnictwa w stosunku do kierowników powiatowych  służb, 

inspekcji i straży obejmuje:

a) powoływanie i odwoływanie kierowników tych jednostek, w  uzgodnieniu 

z Wojewodą lub instancjami na szczeblu wojewódzkim,

b) zatwierdzanie programów ich działania,

c) uzgadnianie wspólnego  działania   tych   jednostek   na   obszarze powiatu, 

w sytuacjach szczególnych kierowanie wspólnymi działaniami tych 

jednostek,

d) zlecanie w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenia kontroli;

6/ jako organ administracji publicznej wydawanie decyzji w indywidualnych 

sprawach z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości powiatu,

chyba,  że  przepisy szczególne przewidują  wydawanie decyzji przez zarząd 

powiatu;

7/ udzielanie pełnomocnictwa dla wicestarosty,  pracowników  starostwa, 

powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu do wydawania  i  podpisywania w jego imieniu decyzji 

wymienionych w ust.1 pkt 6;

8/ przedkładanie uchwał Rady Wojewodzie Łódzkiemu w ciągu 7 dni  od  dnia   ich  

podjęcia oraz niezwłocznie   uchwał   organów  powiatu  w   sprawie   wydania  

przepisów  porządkowych;

9/ przedkładanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał:

a) budżetowej powiatu,

b) w sprawie prowizorium budżetowego powiatu,

c) w sprawie absolutorium dla Zarządu,

d) innych objętych zakresem nadzoru izby;

10/ wykonywanie uchwał Zarządu;

11/ udzielanie odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne organów kontroli

      zewnętrznej;

12/  występowanie do Wojewody i Marszałka Województwa Łódzkiego;

13/  udzielanie   odpowiedzi   na  interpelacje  i  wnioski   senatorów,  posłów 

       i radnych;

14/  udzielanie odpowiedzi na skargi i wnioski;

15/  przewodniczenie Radzie Społecznej działającej przy ZOZ;
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16/ podejmowanie działań z zakresu ochrony, bezpieczeństwa lub porządku 

publicznego na  zasadach określonych w ustawach  należących do Starosty 

jako Przewodniczącego Zarządu;

17/ nadzorowanie pracy wszystkich wydziałów, a bezpośrednio:

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

b) Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych,

c) Wydziału Zarządzania Kryzysowego,

d) Wydziału Oświaty i Pomocy Społecznej,

e) Zespołu Radców Prawnych,

f) Powiatowego Rzecznika Konsumentów,

g) Biuro  ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej, 

h) Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,

i) Kancelarii Dokumentów Niejawnych,

j) Geodety Powiatowego,

k) Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 

l) Wydziału Promocji, Kultury i Sportu,

m) Starszego specjalisty ds. Organizacji Służby Zdrowia; 

18/ w celu wykonywania zadań, o których mowa powyżej, Starosta wydaje     

zarządzenia, regulaminy, instrukcje i polecenia służbowe oraz może udzielać 

pełnomocnictw do realizacji określonych zadań. 

2. Wicestarosta /stanowisko z wyboru/ wykonuje zadania i obowiązki Starosty

w przypadku jego nieobecności w granicach udzielonych pełnomocnictw przez 

Starostę. Ponadto sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

1/ Wydziału  Rolnictwa i Ochrony Środowiska;

2/ Wydziału Architektury i Budownictwa;

3/ Wydziału Komunikacji.

3. Sekretarz Powiatu zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Zadania i kompetencje sekretarza powiatu:

1/  wykonuje w imieniu starosty funkcje  kierownika  administracyjnego starostwa:

a) opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego  starostwa   oraz  uaktualnia 

go w miarę potrzeb,

b) opracowuje zakresy czynności dla kierowników i samodzielnych stanowisk,

c) sprawuje nadzór nad organizacją pracy w starostwie,
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d)  prowadzi sprawy kadrowe i dyscypliny pracy,

e)  dokonuje okresowej oceny pracy kierowników oraz samodzielnych 

stanowisk na zasadach określonych w odrębnym regulaminie,

f) egzekwuje przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,

g) wykonuje obowiązki w granicach udzielonego pełnomocnictwa przez 

Starostę;

2/  prowadzi obsługę posiedzeń Zarządu Powiatu;

3/  prowadzi książkę kontroli;

  4/  pełni funkcję Kierownika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego i Spraw   

Obywatelskich; 

5/ pełni funkcję koordynatora do spraw dostępności dla osób ze szczególnymi 

potrzebami.

Sekretarz Powiatu przy znakowaniu spraw używa symbolu „SP”.

4. Skarbnik Powiatu – stanowisko z powołania. Skarbnik Powiatu jest 

Kierownikiem Wydziału  Finansowego oraz Głównym Księgowym Budżetu.

Do zadań Skarbnika należy:

1/ nadzór nad opracowywaniem projektu budżetu Powiatu oraz wieloletniej 

prognozy finansowej;

2/   nadzorowanie prawidłowej realizacji budżetu;

3/ nadzorowanie prac związanych ze składaniem sprawozdań i informacji   

z wykonania budżetu Powiatu;

4/  nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem sprawozdania finansowego 

Powiatu;

5/  wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi zgodnie  z obowiązującymi 

przepisami oraz dokonywanie kontroli zgodności operacji finansowych z planem

finansowym;

6/ kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie  

zobowiązań majątkowych Powiatu;

7/   współpraca z organami kontroli zewnętrznej w zakresie finansów;

8/ wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę w zakresie 

obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień.

Skarbnik Powiatu przy znakowaniu spraw używa symbolu „FnB”.
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IV. Zadania i kompetencje poszczególnych wydziałów i pozostałych

             struktur organizacyjnych.

     § 6. Do wspólnych zadań wydziałów i stanowisk wymienionych w § 3 należy 

            w szczególności:

1/ przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz 

projektów zarządzeń Starosty;

2/ opracowywanie projektów planu rozwoju powiatu i budżetu powiatu w części 

dotyczącej ich zakresu działania;

3/ opracowywanie sprawozdań dotyczących prowadzonych spraw;

4/ zapewnianie właściwej i terminowej realizacji zadań;

5/ współdziałanie z innymi wydziałami i innymi strukturami Starostwa  oraz               

z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami w zakresie wykonywania zadań;

6/ rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych oraz skarg i wniosków obywateli;

7/ przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych;

8/ wykonywanie  na  polecenie kierownictwa starostwa i służbowych przełożonych  

innych zadań nie objętych zakresem działania wydziałów  i stanowisk pracy;

9/ wykonywanie zadań z zakresu  obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, 

spraw obronnych oraz realizowanie przedsięwzięć wynikających z „Planu 

Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Łęczyckiego w warunkach zewnętrznego

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”;

10/ opracowywanie przez Kierowników Wydziałów zakresów czynności dla 

poszczególnych  pracowników  zatrudnionych  w  Wydziale;

11/ dokonywanie przez Kierowników Wydziałów okresowej oceny pracy pracowników

swojego  Wydziału na zasadach określonych w odrębnym regulaminie. 

§ 7. Do podstawowego zakresu działania Wydziałów należą następujące 

sprawy:

1. Wydział  Organizacyjno-Administracyjny i   Spraw Obywatelskich  

1/ zapewnienie sprawnej organizacji funkcjonowania  Starostwa;

2/ wykonywanie zadań organizacyjnych, prawnych i innych związanych 

z funkcjonowaniem zarządu, rady powiatu, komisji i radnych;
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3/ prowadzenie spraw związanych z wyborami do rady powiatu i sejmiku 

województwa;

4/ prowadzenie ewidencji interpelacji, postulatów i wniosków radnych, 

przekazywanie ich właściwym pracownikom do wykonania i egzekwowania ich  

realizacji;

5/ prowadzenie rejestru skarg  i wniosków oraz  nadzór nad ich rozpatrywaniem;

6/ prowadzenie spraw związanych ze współdziałaniem i współpracą instytucji 

rządowych;

7/ koordynowanie prac związanych z udziałem Powiatu                                             

w związkach i porozumieniach  samorządowych  (komunalnych);

8/ prowadzenie spraw związanych ze współpracą Powiatu                                         

z gminami, innymi powiatami  i sejmikami  województw;

9/ prowadzenie  spraw  osobowych  pracowników  Starostwa  i  kierowników  

jednostek organizacyjnych z wyłączeniem placówek oświatowych;

10/ organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie zgodnie 

z procedurą;

11/  organizowanie służby przygotowawczej;

12/ organizowanie doskonalenia zawodowego pracowników;

13/  obsługa Sekretariatu Starostwa;

14/  prowadzenie spraw socjalnych pracowników Starostwa;

15/ zapewnienie prawidłowych warunków  bhp i p.poż.  w Starostwie;

16/ obsługa  gospodarcza i techniczna Starostwa;

17/ realizacja spraw związanych z zamawianiem pieczątek, pieczęci urzędowych 

i ich likwidacja;

18/ prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem magazynu artykułów biurowych

i materiałów eksploatacyjnych;

19/ prowadzenie archiwum Starostwa;

20/ obsługa informatyczna oraz administrowanie siecią  komputerową i bazami 

danych;

21/ administracja i nadzór techniczny Biuletynu  Informacji  Publicznej 

i strony internetowej Powiatu; 

22/ redakcja treści Biuletynu Informacji Publicznej;

23/ zapewnienie  bezpieczeństwa   przetwarzania   danych   osobowych;

24/ prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych;   
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25/ koordynowanie zadań wynikających z  ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej; 

26/ prowadzenie spraw  z ustawy o petycjach;

27/ nadzór na procedurą dokonywania okresowych ocen pracowników na 

stanowiskach urzędniczych;

28/ prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych i informacji 

składanych Staroście;

29/ koordynowanie zadań wynikających z ustawy o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Wydział  przy  znakowaniu  spraw  używa  symbolu „OA”.

 2. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1/ z zakresu rolnictwa:

a) współpraca z instytucjami działającymi w obszarze rolnictwa, 

b) rekultywacja gruntów; 

2/ z  zakresu ustawy  Prawo wodne:

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością spółek wodnych,

b) włączanie zakładu do spółki  wodnej  na wniosek spółki wodnej lub 

zainteresowanego zakładu, w drodze decyzji,

c) rozwiązanie spółki wodnej w drodze decyzji, ustalanie wysokości   

wynagrodzenia likwidatora,

d) występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki z katastru wodnego,

e) współdziałanie z odpowiednimi służbami wiodącymi w zakresie ochrony  

przed powodzią oraz przed suszą,

f) nakazywanie usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych;

3/  z zakresu  rybactwa śródlądowego:

a) wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,

b) rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb,

c) wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami 

łożyska wody i ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na 

wodach śródlądowych żeglownych,

d) wnioskowanie o utworzenie  Społecznej Straży Rybackiej i przedkładanie  

Radzie  Powiatu  do  uchwalenia  regulaminu  Społecznej Straży Rybackiej,
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e) wydawanie legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej; 

4/ z zakresu gospodarki leśnej:

a) nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu 

Państwa,

b) zmiana lasu na użytek rolny w stosunku do lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa na wniosek właściciela lasu,

c) uznawanie lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru,

d) zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa,

e) zarządzanie wykonywania zabiegów zwalczających i ochronnych na koszt 

właściwych nadleśnictw,

f) dokonywanie oceny udatności upraw leśnych,

g) zlecanie opracowania uproszczonych planów urządzenia lasów oraz ich 

zatwierdzanie i nadzór nad ich realizacją,

h) inwentaryzacja stanu lasów,

i) nakazywanie właścicielom lasów wykonywania obowiązków i zadań, 

j) naliczanie ekwiwalentów właścicielom lasów niestanowiących własności 

Skarbu Państwa – zadanie rządowe;

5/ z zakresu prawa łowieckiego:

a) wydzierżawianie obwodów łowieckich,

b) wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny,

c) wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych 

lub ich mieszańców,

d)  wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny;

6/ z zakresu ochrony zwierząt:

- wydawanie opinii w sprawie pozyskania zwierząt wolno żyjących  (dzikich)   

w celu preparowania ich zwłok;

7/ z zakresu gospodarki odpadami:

a) prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów, 

b) wydawanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie odpadów oraz zezwoleń 

na transport odpadów,

c) wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,

d)  ocena oraz zatwierdzanie programów gospodarowania odpadami 

wydobywczymi,
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e) wydawanie zezwoleń na prowadzenie obiektów unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych;

8/ z zakresu ochrony środowiska:

a) przygotowanie projektów programów ochrony środowiska oraz 

sporządzanie raportów z ich wykonania dla Powiatu Łęczyckiego,

b) udostępnianie informacji o środowisku,

c) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku,

d) dokonywanie identyfikacji i sporządzanie wykazów potencjalnych 

historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,

e) opiniowanie projektów planów remediacji w odniesieniu do 

zanieczyszczenia gruntów wykorzystywanych na cele rolne,

f) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,

g) przygotowywanie materiałów dla Rady Powiatu w celu uchwalenia 

programu działań w zakresie ograniczenia hałasu oraz materiałów 

związanych z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania dla 

zakładów lub innych obiektów,

h) nakładanie na zarządzającego drogą, linią kolejową obowiązku 

prowadzenia pomiarów substancji lub energii w środowisku wprowadzanych

w związku z eksploatacją obiektu,

i) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, 

j) nakładanie na prowadzącego instalację obowiązków prowadzenia 

pomiarów emisji i innych dodatkowych wymagań z zakresu ochrony 

środowiska dotyczących eksploatacji instalacji,

k) wydawanie pozwoleń na emisję substancji lub energii do środowiska, w tym

pozwoleń zintegrowanych,

l) opiniowanie programów ochrony powietrza i programów ochrony przed   

hałasem,

m) zobowiązywanie prowadzących instalację do sporządzenia przeglądu   

ekologicznego,

n) nakładanie na jednostki organizacyjne innych obowiązków wynikających      

z potrzeb ochrony środowiska,

o) nadzór merytoryczny nad realizacją wydatków z budżetu powiatu 

pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska związanych 

z edukacją ekologiczną, ochroną przyrody oraz innymi działaniami na rzecz 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
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p) współpraca z organami inspekcji sanitarnej, ochrony środowiska i służbami 

przeciwpożarowymi;

9/  z zakresu systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych:

a)  wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych, 

b) zatwierdzanie raportów;

10/ z zakresu ochrony przyrody:

a) prowadzenie rejestru przetrzymywanych zwierząt należących do gatunków, 

których przewóz przez granicę państwa podlega ograniczeniom na 

podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz wydawanie zaświadczeń

potwierdzających wpis do rejestru,

b) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów; 

11/ z zakresu przepisów ustawy  o transporcie kolejowym:

-    wydawanie decyzji na wniosek zarządcy o usunięciu drzew lub krzewów, 

utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń 

kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne;

12/ kontrola realizacji wydanych pozwoleń, zezwoleń, decyzji w zakresie     

właściwości organu, odmowa wydania, cofanie, pozwoleń i zezwoleń w 

przypadku naruszania przepisów o ochronie środowiska, ustawy o odpadach, 

ustawy – Prawo wodne, ustawy  o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy 

o łowiectwie, ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych, ustawy o odpadach wydobywczych, ustawy o transporcie 

kolejowym oraz wygaszanie pozwoleń i zezwoleń w przypadkach nakazanych 

przepisami prawa; realizacja przez Wydział również innych zadań zleconych 

i przewidzianych prawem.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „ROS”.

3. Wydział Komunikacji

Wykonywanie zadań z zakresu ustaw Prawo o ruchu drogowym i o kierujących 

pojazdami: 

1/ rejestracja pojazdów i wydawanie stosownych dokumentów w tym zakresie;

2/ czasowa rejestracja pojazdów i wydawanie stosownych dokumentów w tym   

zakresie;
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3/ wydawanie decyzji o nadaniu  cech identyfikacyjnych pojazdu;

4/ wydawanie decyzji  na wykonanie i umieszczanie na pojeździe  tabliczki    

znamionowej zastępczej;

5/  wydawanie decyzji o wyrejestrowywaniu  pojazdów;

6/  wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu;

7/  wymiana oraz wydawanie wtórników dokumentów komunikacyjnych;

8/  przyjmowanie zawiadomień o  zbyciu i nabyciu pojazdu;

9/ przyjmowanie wniosków o zmianie  stanu  faktycznego wymagającego zmiany 

danych zamieszczonych w dokumentach komunikacyjnych;

10/ wprowadzanie i przekazywanie danych i informacji zgromadzonych w ewidencji 

do Centralnej Ewidencji Pojazdów;

11/ wydawanie  uprawnień do kierowania pojazdami;

12/ wydawanie międzynarodowych praw jazdy;

13/ wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę;

14/ wydawanie Profilu Kierowcy Zawodowego;

15/  wydawanie Karty Kwalifikacji Kierowcy;

16/  wydawanie decyzji o skierowaniu na badania lekarskie;

17/ wydawanie decyzji o skierowaniu na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie

egzaminu państwowego; 

18/ wydawanie decyzji o zatrzymaniu, cofnięciu i przywróceniu uprawnień do 

kierowania pojazdami;

19/ wydawanie informacji o obowiązku poddania się badaniom lekarskim 

i psychologicznym;

20/ wydawanie informacji o obowiązku poddania się  kursowi reedukacyjnemu;

21/ żądanie i przekazywanie akt kierowców;

22/ wydawanie  zezwoleń do pojazdami uprzywilejowanymi i przewożącymi 

wartości pieniężne kierowania;

23/ wprowadzanie i przekazywanie danych i informacji zgromadzonych w ewidencji 

do Centralnej Ewidencji Kierowców.

Wydział  przy znakowaniu  spraw używa  symbolu  „KM”.
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4.  Wydział Architektury i  Budownictwa

1/  realizacja  zadań  Starosty; jako   organu   administracji   architektoniczno-

budowlanej  I  instancji, wynikających  z  ustawy  Prawo  budowlane;

2/ prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji  w sprawach:

a) pozwoleń na budowę obiektów budowlanych,

b) pozwoleń na rozbiórkę obiektów budowlanych,

c) pozwoleń na wykonywanie robót budowlanych;

3/ przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozbiórki obiektów nie wymagającej    

pozwolenia na rozbiórkę;

4/  przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia  do budowy lub wykonywania 

robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;

5/  przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego;  

6/ rejestrowanie i wydawanie dzienników budowy dla robót obiektów, dla których 

została wydana przez Starostę decyzja o pozwoleniu na budowę;

7/ prowadzenie rejestru wniosków o pozwoleniu na budowę i rejestru decyzji 

o pozwoleniu na budowę wydawanych przez Starostę   oraz  przekazywanie 

kopii rejestrów do Wojewody Łódzkiego;

8/ przygotowywanie sprawozdań o ruchu budowlanym na terenie Powiatu 

i przekazywanie ich do Wojewody Łódzkiego i Głównego Urzędu 

Statystycznego;

9/  nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, 

a w szczególności:

a)sprawdzanie zgodności  projektu  budowlanego  z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu, a także wymaganiami ochrony   

środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody  na realizację przedsięwzięcia,

b)zgodności projektu zagospodarowania działki  lub terenu  z przepisami, 

w tym techniczno-budowlanymi,

c) kompletności  projektu budowlanego  i posiadanie wymaganych opinii, 

uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony  zdrowia  oraz aktualnego zaświadczenia  projektanta  

o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
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d)  sprawdzanie   wykonania     projektu     budowlanego     przez    osoby 

posiadające  odpowiednie  uprawnienia budowlane;

10/ wykonywanie    zadań   wynikających  z   ustawy     o szczególnych zasadach   

przygotowania  i  realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych: 

- wydawanie  na wniosek  właściwych  zarządców  dróg  decyzji o ustaleniu   

lokalizacji dróg gminnych i powiatowych;

11/ wykonywanie czynności wynikających z ustawy o własności lokali:

- stwierdzanie w formie zaświadczenia o samodzielności  lokali;

12/ wykonywanie czynności wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych:

- stwierdzanie w formie zaświadczenia o wielkości powierzchni użytkowej 

         lokali mieszkalnych.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „AB”.

5. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki   

Nieruchomościami.

1/ Wykonywanie zadań z zakresu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne 

w tym m.in.:

a) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym 

prowadzenie dla obszaru powiatu: 

- ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych o której mowa w art.4 

ust. 1a pkt 2,

- geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu; w tym bazy danych, o  której 

mowa w art.4 ust. 1a pkt  3, zwanej dalej „powiatową bazą GESUT”,

-  gleboznawczej klasyfikacji gruntów, 

b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu baz danych,      

o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 7,10 i 12,

c) tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań 

kartograficznych, co najmniej w jednej ze skal, o których mowa w art. 4 ust. 

1e pkt 1 i 2,

d) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,

e) zakładanie osnów szczegółowych,

f) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie 

i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,

16



g) ochrona znaków geodezyjnych; grawimetrycznych i magnetycznych;

2/ wykonywanie zadań z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami,  

leżące w kompetencjach kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 

w tym m.in.:

a) gospodarowanie zasobem nieruchomości stanowiących własność Skarbu 

Państwa i własność Powiatu:

- sprzedaż

- oddawanie w wieczyste użytkowanie i trwały zarząd

- naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu

- dokonywanie darowizn

- aktualizacja opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu i wieczystego 

użytkowania

-  przekazywanie trwałego zarządu między jednostkami, 

    b)   wywłaszczenie nieruchomości,

c) zwrot wywłaszczonych nieruchomości,

d) ustalenie odszkodowań za przejęte działki pod drogę, 

e) ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości,

f) udostępnianie nieruchomości w celu wykonania konserwacji, remontu lub 

usunięcia awarii,

g) przygotowywanie sprawozdania do Wojewody Łódzkiego z gospodarowania 

nieruchomościami Skarbu Państwa;

3/ wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych:  

a) wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów  z  produkcji rolnej,

b) coroczne powiadamianie inwestorów o obowiązku wniesienia opłat z tytułu 

wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,

c) sporządzanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Łódzkiego z realizacji przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych;

4/ wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe 

w prawo własności tych gruntów;

5/ regulowanie stanu prawnego nieruchomości będących w posiadaniu Skarbu 

Państwa i Powiatu;   
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6/ wydawanie decyzji dotyczących zwrotu działek dożywotniego użytkowania  na 

podstawie  ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników; 

7/ wykonywanie zadań wynikających  z przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach 

działkowych;

8/ wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu wspólnot 

gruntowych;

9/ wydawanie decyzji o ustaleniu gleboznawczej klasyfikacji gruntów na podstawie 

ustawy prawo geodezyjne i kartograficznego;

10/ nabywanie mienia na zasoby na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze 

Sądowym i ustawy Przepisy wprowadzające ww. ustawę. 

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu  „GKN”.

6. Wydział Oświaty i Pomocy Społecznej  

1/ w zakresie oświaty:

a) wykonywanie czynności należących do organu prowadzącego szkoły,            

a wynikających z ustawy o systemie oświaty,

b) przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie planu sieci 

szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych,

c) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek oświatowych          

w  zakresie spraw administracyjnych, finansowych i organizacyjnych, w tym 

proponowanie Zarządowi Powiatu rozwiązań dotyczących optymalizacji 

kosztów funkcjonowania placówek oświatowych (we współpracy z Wydz. 

Finansowym),

d) przygotowywanie odpowiedniej dokumentacji związanej z zakładaniem, 

przekształcaniem lubn likwidacją szkół i placówek oświatowych,

e) prowadzenie ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych,

f) prowadzenie zadań  z zakresu systemu informacji oświatowej stanowiącej 

podstawę naliczania subwencji oświatowej dla Powiatu na dany rok 

budżetowy,

g) przygotowywanie danych do projektu budżetu na dany rok budżetowy dla 

niektórych działów planów finansowych,
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h) analiza arkuszy organizacyjnych składanych przez dyrektorów szkół              

i placówek oświatowych oraz przygotowywanie ich do zatwierdzenia przez  

Zarząd Powiatu,

i) prowadzenie zadań związanych  z nadawaniem  nauczycielom stopnia 

awansu zawodowego,

j) przygotowywanie konkursów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych,

k) przygotowywanie materiałów dotyczących uchwalania przez Radę Powiatu 

„Regulaminu wynagradzania nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat”,

l) przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu Łęczyckiego dotyczących 

realizacji art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela (obniżenie tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin, określenie pensum dla niektórych 

nauczycieli),

m) opracowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu dotyczących 

doskonalenia zawodowego nauczycieli,

n) przygotowywanie wniosków dotyczących odznaczeń, nagród Ministra 

Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty dla dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych podległych Powiatowi,

o) wykonywanie czynności związanych z przyznawaniem nagród Starosty dla 

dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych,

p) kierowanie uczniów do szkół i placówek specjalnych  na podstawie 

wydanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne,

q) nadzór nad przestrzeganiem przez szkoły i placówki oświatowe przepisów 

dotyczących bhp i organizacji pracy,

r) organizowanie narad, szkoleń, spotkań z dyrektorami szkół i placówek 

oświatowych,

s) sporządzanie analiz, sprawozdań potrzebnych do bieżącego funkcjonowania 

wydziału,

t) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących funkcjonowania szkół           

i placówek oświatowych podległych Powiatowi,

u) współpraca ze szkołami i innymi podmiotami w sprawie projektów unijnych 

skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

v) podejmowanie zadań Powiatu związanych z  rozpoczęciem i zakończeniem 

roku szkolnego,
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w) przygotowywanie porozumień określających zasady współdziałania 

w dziedzinie oświaty i wychowania organów jednostek samorządu 

terytorialnego,

x) przygotowywanie projektów ponadzakładowych układów zbiorowych pracy 

dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami z właściwymi dla 

danego szczebla jednostki samorządu terytorialnego ponadzakładowymi 

organizacjami związkowymi, w ramach przepisów określonych ustawami,

y) współpraca z Kuratorem Oświaty oraz innymi instytucjami i organizacjami 

w zakresie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych,

z)  prowadzenie  akt osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowo- 

wychowawczych,

aa) przygotowywanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń

nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach

i placówkach oświatowych,

bb) przygotowywanie informacji o stanie wykonania zadań oświatowych,

cc)  prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji                        

niepublicznym szkołom i placówkom;

2/ W zakresie pomocy społecznej:  

a) podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez 

współdziałanie   z  instytucjami świadczącymi pomoc niepełnosprawnym,

b) współpraca ze specjalistycznymi jednostkami w zakresie monitorowania 

potrzeb świadczeniobiorców i świadczeniodawców oraz jakości 

świadczonych usług,

c) prowadzenie spraw z zakresu funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej,

d) współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy w celu 

opracowywania i wdrażania lokalnych programów pomocy społecznej,

e) przeprowadzanie z upoważnienia Zarządu Powiatu Łęczyckiego kontroli nad 

organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzinami zastępczymi 

i rodzinnym domem dziecka;

3/ W zakresie ochrony zdrowia: 

a) sporządzanie corocznych sprawozdań i planów, w tym: Planów Medycznych 

Działań Ratowniczych Powiatu Łęczyckiego, kwartalnych sprawozdań            

z realizowanych programów zdrowotnych na terenie Powiatu Łęczyckiego, 

rocznych informacji z realizacji Narodowego Programu Zdrowia,
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b) współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie realizacji 

zadań dotyczących ochrony i promocji zdrowia, 

c) współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i realizowanie 

wspólnie akcji zdrowotnych, 

d) przygotowywanie   dokumentów  z  zakresu   zdrowia   publicznego  na  

potrzeby Wojewody Łódzkiego, Marszałka Województwa Łódzkiego i innych 

podmiotów,

e) przygotowywanie  projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie  ustalenia  

rozkładu godzin    pracy    aptek    ogólnodostępnych,   po    zasięgnięciu    

opinii    samorządu aptekarskiego oraz organów wykonawczych gmin 

Powiatu Łęczyckiego,     

f) prowadzenie postępowania w sprawie udzielania zezwoleń na sprowadzenie 

zwłok i szczątków z zagranicy. 

Wydział  przy znakowaniu spraw  używa symbolu „OPS”.

7.   Wydział Finansowy

 Do zakresu działania wydziału należy:

1/ opracowywanie:

a) projektu budżetu powiatu,

b) informacji z wykonywania budżetu za pierwsze półrocze,

c) sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok,

d) wieloletniej prognozy finansowej,

e) uchwał Rady i Zarządu dotyczących zmian w budżecie,

f) analiz z realizacji budżetu;

3/ nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzania planów finansowych 

jednostek organizacyjnych;

4/ przekazywanie jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach

dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpływów do 

budżetu w celu dostosowania projektów planów finansowych do uchwały 

budżetowej;

5/ sporządzanie zbiorczych sprawozdań finansowych i budżetowych;

6/ sporządzanie sprawozdań o udzielenie pomocy publicznej na podstawie 

dokumentów złożonych przez komórki i jednostki organizacyjne;
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7/ prowadzenie ewidencji księgowej Starostwa oraz budżetu Powiatu - ewidencja

syntetyczna i analityczna przychodów, dochodów, rozchodów i wydatków, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8/ prowadzenie obsługi kasowej Starostwa;

9/ prowadzenie obsługi księgowej i kasowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

a także sporządzanie sprawozdań zbiorczych;

10/ prowadzenie ewidencji księgowej majątku Powiatu i Skarbu Państwa  

oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań;

11/  nadzorowanie terminowości rozliczenia inwentaryzacji;

12/ prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego

      oraz dokonywanie w imieniu płatnika rozliczeń m.in. z urzędami skarbowymi,

      zakładem ubezpieczeń społecznych, powiatowym urzędem pracy;

13/ prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu dotyczących podatku VAT oraz

      sporządzanie deklaracji VAT;

14/ windykacja należności budżetowych Powiatu i Skarbu Państwa;

15/ dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej sprawozdań jednostek

      organizacyjnych Powiatu;

16/ dokonywanie kontroli formalnej i rachunkowej dokumentów księgowych              

      i sprawozdań finansowych rozliczających dotacje udzielone przez Powiat;

17/ sporządzanie na potrzeby banków wszelkich analiz i dokumentów zgodnie         

      z zawartymi umowami kredytowymi, a także w zakresie bieżącej obsługi;

18/ przedkładanie uchwał Rady, Zarządu, informacji w sprawach budżetu

      Regionalnej Izbie Obrachunkowej;

19/ opracowywanie projektów regulacji wewnętrznych w zakresie właściwości

      wydziału oraz nadzór nad ich realizacją;

20/ weryfikowanie pod względem finansowym programów obniżających koszt

      funkcjonowania jednostek organizacyjnych Starostwa we współpracy 

      z merytorycznymi wydziałami Starostwa.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu  „FnB”.
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8. Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Do zakresu działania wydziału należy:

1/ podejmowanie inicjatyw mających na celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości;

2/ współpraca z organizacjami wspierającymi rozwój lokalny, w tym z organizacjami

pozarządowymi; 

3/ wykonywanie zadań z zakresu prawa o stowarzyszeniach;

4/ wspieranie działań związanych z rozwojem turystyki na terenie Powiatu       

Łęczyckiego;

5/ realizacja zadań wynikających z ustawy o  samorządzie  powiatowym  

związanych  z promocją powiatu;

6/ inicjowanie działań mających na celu integrację gmin  Powiatu Łęczyckiego;

7/ współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi  samorządów terytorialnych;

8/ współpraca międzynarodowa w zakresie promocji i nawiązania kontaktów 

gospodarczych, kulturalnych i społecznych;

9/ dbałość o dobry wizerunek  samorządu  powiatowego  oraz  Powiatu 

Łęczyckiego w mediach;

10/ krzewienie dziedzictwa kulturowego w zakresie promocji przy wykorzystaniu 

tradycji i historii Ziemi Łęczyckiej;

11/ podejmowanie działań mających na celu partnerstwo lokalne oraz tworzenie

planów i programów strategicznych;

12/ redakcja treści strony internetowej Powiatu.  

W zakresie kultury fizycznej:

1/ opracowywanie projektów uchwał, programów i innych dokumentów                     

z zakresu  rozwoju kultury fizycznej i sportu;

2/ prowadzenie ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych oraz stowarzyszeń 

kultury fizycznej, które nie prowadzą działalności gospodarczej;

3/ organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych;

4/ sprawowanie nadzoru nad realizacją powiatowego  kalendarza „Imprez sportowo 

- rekreacyjnych” oraz kalendarza szkolnego związku sportowego;

5/ współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym;

6/ nadzór nad funkcjonowaniem kompleksu boisk „Orlik 2012”;
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W zakresie bibliotek i kultury:

1/ współpraca i realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Miejskiej    

i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy;

2/ współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie realizacji zadań

wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3/ organizowanie działalności kulturalnej oraz tworzenie Powiatowych instytucji 

kultury;

4/ sprawowanie mecenatu nad kulturą;

5/ prowadzenie spraw związanych z rozwojem życia kulturalnego Powiatu;

6/ prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu „PKS”.    

9. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Do zakresu działania Wydziału należy:

1/ administrowanie zasobami lokalowymi Powiatu Łęczyckiego i Skarbu Państwa;

2/ przygotowanie; prowadzenie inwestycji i remontów w obiektach Skarbu Państwa 

i obiektach Powiatu prowadzonych przez Powiat;

3/ zlecanie przygotowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze 

współpracą z wykonawcą na etapie jej realizacji;

4/ zlecanie i przygotowanie umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad 

prowadzonymi inwestycjami;

5/ branie udziału w czynnościach odbiorowych inwestycji;

6/   analizowanie możliwości i dostępności programów, z których można pozyska 

środki zewnętrzne na realizację zadań powiatu;

7/ współpraca z urzędami, instytucjami i organizacjami w zakresie możliwości 

pozyskiwania dofinansowania projektów z funduszy europejskich i innych 

programów pomocowych;

8/ sporządzanie wniosków aplikacyjnych mających na celu pozyskiwanie środków 

na inwestycje z funduszy zewnętrznych, w tym Unii Europejskiej;

9/ przygotowanie sprawozdań z zakresu pozyskanych i wykorzystywanych środków

z Unii Europejskiej;

10/ rozliczanie inwestycji prowadzonych przez Wydział;
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11/ zajmowanie się zamówieniami publicznymi w zakresie zamówień na  dostawy,  

usługi, remonty i inwestycje budowlane realizowane  przez Wydział, stosownie 

do ustawy Prawo zamówień publicznych;

12/ opisywanie faktur i rachunków wpływających do Starostwa Powiatowego  pod 

względem merytorycznym, stosownie do ustawy Prawo zamówień publicznych;

13/ nadzorowanie i zlecanie terminowych   przeglądów  stanu technicznego

budynków użytkowanych i posiadanych przez Powiat;

14/ prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku powiatu (przetarg, 

nadzór nad realizacją zgłoszonych szkód);

15/ prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem funkcjonariuszy publicznych 

od odpowiedzialności cywilnej;

16/ naliczanie podatku od nieruchomości (budynki Powiatu i Skarbu Państwa).

Wydział przy znakowaniu spraw  używa symbolu „IZ”.

10. Zespół Radców Prawnych

Do zadań Zespołu należy m.in.:

1/ opiniowanie  pod  względem  prawnym  i  redakcyjnym  projektów  aktów 

wydawanych przez Radę, Zarząd i Starostę;

2/ wykonywanie zastępstwa sądowego;

4/ wydawanie opinii prawnych w sprawach prowadzonych przez wydziały oraz 

pracowniczych; 

5/ sprawowanie nadzoru prawnego nad realizacją zadań statutowych samorządu 

powiatowego.

Zespół przy znakowaniu spraw używa symbolu „ZRP”. 

11. Powiatowy Rzecznik Konsumentów:

Wykonuje on zadania z zakresu przeciwdziałania  praktykom monopolistycznym      

i  ochrony  interesów  konsumenta:

1/ zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej  

w zakresie ochrony interesów konsumentów;

2/ składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa 

miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
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3/ występowanie do przedsiębiorców  w sprawach ochrony praw i interesów 

konsumentów;

4/ współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony 

Konsumentów, Organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami 

konsumenckimi;

5/ wytaczanie  powództw  na  rzecz  konsumentów  oraz  wstępowanie za ich zgodą

do toczącego się  postępowania  w  sprawach  o  ochronę  interesów 

konsumentów;

6/ wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

 Rzecznik  Konsumentów  przy znakowaniu spraw używa symbolu „RzK”.

12.  Pełnomocnik  ds. ochrony  informacji niejawnych

Zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych realizowane są przez „Pion 

Ochrony Informacji Niejawnych”, w skład którego wchodzą następujące stanowiska:

1/ Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

2/ Kierownik Kancelarii materiałów niejawnych;

3/ Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego;

4/ Administrator Systemu.

Pełnomocnik podlega  bezpośrednio kierownikowi jednostki i kieruje  „Pionem 

Ochrony Informacji Niejawnych”. 

Realizuje zadania z zakresu ustawy o ochronie informacji niejawnych 

związane z: 

1/ zapewnieniem ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków 

bezpieczeństwa fizycznego;

2/ zapewnieniem ochrony systemów teleinformatycznych, w których są 

przetwarzane informacje niejawne;

3/ zarządzaniem ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności 

szacowanie ryzyka;

4/ kontrolą ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów 

o ochronie tych informacji;

5/ opracowaniem i aktualizowaniem planu ochrony informacji niejawnych 

w starostwie i nadzorowaniem jego realizacji;

6/ prowadzeniem szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
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7/ prowadzeniem zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych 

postępowań sprawdzających;

8/ prowadzeniem aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę 

w starostwie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia 

do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania 

poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;

9/ nadzorem pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych nad kancelarią 

materiałów niejawnych.

Pełnomocnik przy znakowaniu spraw używa symbolu „ POIN”.

13. Kancelaria Dokumentów  Niejawnych

Przyjmuje, rejestruje, przechowuje, przekazuje i wysyła dokumenty zawierające 

informacje niejawne oznaczone klauzulami „poufne” i „zastrzeżone” oraz  prowadzi  

rejestry  dokumentów:

1/ dziennik korespondencji dokumentów oznaczonych klauzulami„poufne” 

i„zastrzeżone”;

2/ karty  zapoznania się z dokumentami oznaczonymi  klauzulami „poufne”               

i „zastrzeżone”;

3/ książkę doręczeń przesyłek miejscowych;

4/ wykaz przesyłek nadanych;

5/ rejestr teczek  dokumentów  niejawnych, dzienników  i  książek ewidencyjnych.

Kancelaria przy znakowaniu spraw używa symbolu  „KDN”.

14.  Geodeta Powiatowy

wykonujący zadania z zakresu ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

15.  Wydział Zarządzania Kryzysowego

Wydział Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania z zakresu spraw obronnych, 

zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. 

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw obronnych należy 

w szczególności:

1/ przygotowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej;

27



2/ organizowanie akcji kurierskiej oraz opracowywanie i aktualizacja jej planów;

3/ reklamowanie pracowników i radnych będących żołnierzami rezerwy 

z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji 

i w czasie wojny;

4/ realizacja zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa:

a) opracowywanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu 

w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie 

wojny,

b)  organizacja Głównego Stanowiska Kierowania Starosty i jego 

przemieszczenia na Zapasowe Miejsce Pracy,

c) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Stałego Dyżuru Starosty 

w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej Państwa oraz w czasie 

zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i wojny,

d) opracowywanie i uzgadnianie programów szkolenia obronnego i planów 

szkolenia obronnego Powiatu,

e) wykonywanie zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk 

sojuszniczych; w tym realizacja zadań wynikająca z obowiązków państwa-

gospodarza (ang. Host Nation Support – HNS) na terenie Powiatu,

f) występowanie do władz samorządowych o nadanie świadczeń osobistych 

i rzeczowych dotyczących realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz 

zarządzania kryzysowego;

g) realizacja zadań w zakresie przygotowań podmiotów leczniczych do działań 

w przypadku sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych; zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; 

h) współdziałanie z organami wojskowymi, policją oraz gminami w Powiecie 

w zakresie obronności;

i) opracowywanie i aktualizowanie niezbędnej dokumentacji obronnej 

Starostwa.

Do podstawowych zadań Wydziału w zakresie spraw zarządzania 

kryzysowego należy:

1/ opracowywanie i uzgadnianie powiatowego planu zarządzania kryzysowego;

2/ zatwierdzanie gminnych planów zarządzania kryzysowego;

3/ opracowywanie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego;
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4/ bieżący nadzór nad realizacją zadań wynikających z Powiatowego Planu 

Zarządzania Kryzysowego oraz jego aktualizacja;

5/ obsługa administracyjno-biurowa Powiatowego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego i Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;

6/ realizacja zadań wynikających z prawa wodnego na terenach zagrożonych 

powodzią;

7/ prowadzenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego.

W ramach Wydziału funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego do zadań którego należy:

1/ zapewnienie całodobowego przepływu informacji na potrzeby zarządzania 

kryzysowego;

2/ współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji 

publicznej;

3/ nadzór nad funkcjonowaniem systemów wykrywania i alarmowania oraz 

wczesnego ostrzegania ludności;

4/ współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;

5/ współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze 

i humanitarne;

6/ dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum;

7/ realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej 

państwa.

W zakresie obrony cywilnej Wydział realizuje następujące zadania Starosty 

jako Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w szczególności poprzez:

1/ dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej;

2/ opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej;

3/ opracowywanie i uzgadnianie planów działania;

4/ organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;

5/ organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej;

6/ przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz 

systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;

7/ przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek  powstania 

masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
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8/ planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz 

pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;

9/ planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich 

oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na 

wypadek zagrożenia zniszczeniem;

10/ planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia 

na wypadek zagrożenia zniszczeniem;

11/ wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy

medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia 

i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do 

niesienia tej pomocy;

12/ zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów 

przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji 

skażeń i do celów przeciwpożarowych;

13/ zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne 

i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także 

zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, 

eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz 

umundurowania;

14/ integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-

epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia 

akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń 

środowiska;

15/  opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej 

i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;

16/ współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej;

17/ opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których 

jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej;

18/ opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań;

19/ współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego  

i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym 

realizowanych zadań;

20/ przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy 

w grzebaniu zmarłych.

Wydział przy znakowaniu używa symbolu „ZK”.
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16. Biuro  ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Do zadań należy w zakresie:

1. Audytu:

1/ przygotowanie planu audytu wewnętrznego w porozumieniu ze Starostą; 

2/ przeprowadzanie audytu wewnętrznego poprzez realizację zadań audytowych 

objętych planem audytu na dany rok, bądź poza planem z uwzględnieniem 

istniejących zasobów; 

3/ przygotowanie sprawozdań z wykonanych zadań audytowych; 

4/ opracowywanie rocznego sprawozdania z przeprowadzonych zadań audytowych;

5/ prowadzenie akt spraw audytowych oraz ich ewidencji;

6/ prowadzenie czynności doradczych na zlecenie Starosty;

7/ prowadzenie czynności sprawdzających zadania audytowego w oparciu               

o plan audytu na dany rok; 

8/ koordynacja audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej poprzez współpracę     

w ramach realizacji wykonywanych zadań kontrolnych na terenie Powiatu.

  2. Kontroli wewnętrznej:

1/ organizacja działań kontrolnych dotyczących wykonywania zadań Powiatu przez 

Starostwo;

2/ prowadzenie kontroli wewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu;

3/ współdziałanie z innymi Wydziałami Starostwa w ramach sprawowanej przez nie 

kontroli zarządczej w zakresie ustalonym przez Starostę; 

4/ monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych             

i wewnętrznych przeprowadzanych w Starostwie i jednostkach organizacyjnych 

Powiatu. 

Biuro ds. audytu wewnętrznego i kontroli (Audytor wewnętrzny) przy znakowaniu 

używa symbolu „AK”

17.  Starszy specjalista ds. Organizacji Służby Zdrowia 

Do zadań Starszego specjalisty ds. Organizacji Służby Zdrowia należy:

1/ przygotowywanie dokumentów dotyczących tworzenia Rady Społecznej               

w zakładach opieki zdrowotnej;

31



2/ sporządzanie analiz, sprawozdań, informacji z zakresu funkcjonowania Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Łęczycy; 

3/ opiniowanie programów naprawczych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy;

4/ przygotowywanie projektów uchwał dotyczących funkcjonowania zakładów opieki

zdrowotnej dla których Powiat Łęczycki jest podmiotem tworzącym;

5/ przygotowywanie stosownej dokumentacji związanej z przekształceniem; 

likwidacją i zmianami organizacyjnymi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy;

6/ przygotowywanie dokumentacji związanej ze zmianami w Statucie Zespołu opieki

Zdrowotnej, Regulaminie Rady Społecznej ZOZ, składu Rady Społecznej ZOZ;

7/ przygotowywanie konkursu na dyrektora ZOZ– u w Łęczycy;

Starszy specjalista ds. Organizacji Służby Zdrowia przy znakowaniu  używa 

symbolu „SOZ”.

 18. Inspektor Ochrony Danych

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy :

1/ informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, 

którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na 

mocy RODO oraz innych przepisów dot. ochrony danych osobowych, a także 

doradzanie ww. podmiotom w sprawie ochrony danych osobowych;

2/ monitorowanie przestrzegania RODO oraz innych przepisów dot. ochrony 

danych osobowych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego    

w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania 

zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach 

przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3/ na żądanie - udzielanie zleceń co do oceny skutków dla ochrony danych 

osobowych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z RODO;

4/ współpraca z organem nadzorczym;

5/ pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach 

związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi 

konsultacjami, o których mowa w RODO oraz w stosownych przypadkach 

prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;

6/ pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz
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wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO oraz innych 

przepisów.

Inspektor Ochrony Danych  przy oznakowaniu używa symbolu „IOD”. 

V.    Zasady i tryb funkcjonowania Starostwa.

§ 8. Pracownicy są odpowiedzialni przed Starostą za wykonanie zadań 

określonych dla poszczególnych wydziałów i stanowisk, a w szczególności za: 

1/  zgodność z prawem opracowywanych projektów decyzji;

2/  przygotowywanie projektów zarządzeń, uchwał pod obrady Zarządu  i Rady;

3/  właściwe przyjmowanie i załatwianie interesantów;

4/  terminowe załatwianie spraw;

5/  dokładną znajomość przepisów prawnych w zakresie obowiązującym na  danym

stanowisku pracy.

§ 9. Zasady i tryb postępowania ze sprawami wniesionymi do Starostwa 

regulują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej 

oraz przepisy szczególne dotyczące prowadzenia określonych spraw.

§ 10. Sekretarz Powiatu sprawuje kontrolę nad realizacją zadań przyjętych 

przez Radę  i  Zarząd  Powiatu,  realizacją  uchwał  Rady  i  Zarządu, zarządzeń 

Starosty.

Na żądanie Starosty Sekretarz przedstawia informację w tym zakresie. 

§11. Starosta wydaje akty prawne wewnętrznego urzędowania w formie 

zarządzeń. Rejestr wymienionych zarządzeń prowadzi Wydział Organizacyjno - 

Administracyjny i Spraw Obywatelskich.

VI. Zakres upoważnień udzielonych Pracownikom do załatwiania spraw. 

Zasady podpisywania; aprobaty pism i decyzji.

§12.1. Starosta podpisuje pisma i decyzje dotyczące spraw należących            

do właściwości Starostwa.

2. Do wyłącznego podpisywania przez Starostę zastrzeżone są dokumenty 

dotyczące spraw wymagających podpisu Starosty ze względów prawnych, 

kompetencji zastrzeżonych w niniejszym Regulaminie dla Starosty, a także spraw 

istotnych dla powiatu.
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3. Jeżeli Starosta nie może pełnić obowiązków służbowych, prawo podpisu spraw 

wymienionych w ust.1 i 2 przysługuje w zastępstwie Wicestaroście. Decyzje 

administracyjne w sprawach indywidualnych Wicestarosta podpisuje na podstawie 

imiennego upoważnienia przez  Starostę.

4. Sekretarz podpisuje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych na 

podstawie imiennego upoważnienia Starosty oraz dokumenty w obiegu 

wewnętrznym w Starostwie.

5. Skarbnik podpisuje dokumenty określone przepisami prawa.

6. Kierownicy Wydziałów podpisują decyzje administracyjne w sprawach 

indywidualnych na podstawie imiennego upoważnienia Starosty oraz dokumenty 

w obiegu w Starostwie.

7. Projekty pism i decyzji pozostających w aktach sprawy winny być parafowane 

przez ich autorów, sprawdzane i aprobowane przez kierownika wydziału, 

a następnie przedłożone do podpisu odpowiednio z przydzielonymi kompetencjami 

Staroście lub innym osobom upoważnionym po złożeniu kontrasygnaty przez 

Skarbnika w sprawach związanych z zobowiązaniami majątkowymi.

8. Projekty uchwał wnoszone pod obrady Zarządu winny być parafowane przez 

kierowników właściwych wydziałów, w sprawach finansowych skonsultowane ze 

Skarbnikiem, a następnie zaopiniowane przez radcę prawnego.

9. Projekty uchwał, o których mowa w ust. 8, składane są do Sekretarza Powiatu 

w celu umieszczenia ich w porządku obrad Zarządu.

10. Starosta może udzielić pełnomocnictwa do jednorazowych czynności.

VII.   Organizacja działalności kontrolnej.

§ 13.1.Kontrola wewnętrzna wykonywana na zlecenie Starosty obejmuje 

jednostki organizacyjne powiatu oraz powiatowe służby, inspekcje i straże.

2. Kontrola wewnętrzna obejmuje także organy samorządowe gmin w zakresie 

realizacji zadań powierzonych przez Powiat. Starosta może upoważnić Kierownika 

Wydziału Starostwa zgodnie z właściwością rzeczową wydziału do uczestniczenia 

w kontroli. 

3. Kontrolę merytoryczną i dyscypliny pracy wykonują Kierownicy Wydziałów 

zgodnie z właściwością rzeczową wydziału.

4. Kontrolę zarządczą wykonuje Audytor wewnętrzny zgodnie z postanowieniami 

§ 7 ust. 16.
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5. Starosta ustala, w drodze zarządzenia, szczegółowe wytyczne dokonywania 

działalności kontrolnej, przepływu informacji oraz obiegu dokumentów 

pokontrolnych i odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.

VIII.   Postanowienia końcowe.

§ 14. Kierownicy Wydziałów zobowiązani są zapoznać pracowników:

1/  ze Statutem Powiatu;

2/  z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa;

3/  z przepisami dotyczącymi tajemnicy państwowej i służbowej;

4/  z zasadami BHP obowiązującymi w Starostwie;

5/  z Regulaminem Pracy.

§ 15.Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzone 

przez Zarząd Powiatu.

§ 16.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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