
UCHWAŁA Nr &08. ^ 3 .2018  
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 10 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r., poz. 995, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 
1432) oraz § 101 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 2011r. 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011r. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. W Załączniku do Uchwały Nr 400.81.2016 Zarządu Powiatu 
w Sierpcu z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu zmienionym Uchwałą 
Nr 674.125.2018 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 18 stycznia 2018 r. - wprowadza 
się następujące zmiany:
1) w § 10:

a) w ust. 1 skreśla się pkt 10;
b) w ust. 2:

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) Wydział Rolnictwa i Środowiska -  kierowany przez Naczelnika:

a) Naczelnik Wydziału,
b) stanowiska pracy ds. ochrony środowiska,
c) stanowisko pracy ds. leśnictwa i ochrony przyrody,
d) geolog powiatowy;

- skreśla się pkt 10;
2) w § 11 ust. 1 skreśla się pkt 3;
3) w § 19 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) w zakresie geologii:
a) wykonywanie obowiązków dotyczących poszukiwania, rozpoznawania 

i eksploatacji złóż kopalin pospolitych (koncesji) na powierzchni nie 
przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie 
przekraczającym 20 000 m3,

b) wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji gruntów po działalności 
górniczej,

c) prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach zagrożonych 
ruchami masowymi ziemi.”



4) skreśla się § 23;
5) załącznik do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie w treści 

określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącego Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Jan Laskowski -  Przewodniczący Zarządu

2) Wojciech Rychter -  członek

3) Sławomir Olejniczak -  członek

4) Stanisław Pawłowski -  członek

5) Krystyna Siwiec - członek



STRUKTURA ORGANIZACYJNA STAROSTWA POWIATOWEGO W SIERPCU
Załącznik


