
^^.ow. ^,^^

                     UCHWALANr .@^??/..^.^./2011

                   ZARZ^DU POWIATU W SIERPCU
                        z dnia 18 .maja 2011 roku

zmieniajaca uchwat^ w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwaty w sprawie zaciagniecia kredytu bankowego
w wybranym banku na sfinansowapie deficytu budzetowego w 2011 roku

          Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku,
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z pozn. zm.)
art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sicrpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z poz. zm.^ - uchwala si?, co nast^puje:

                                 @1.W Uchwale Nr 113/18/201 Zarzadu Powiatu w Sierpcu z dnia 7 kwietnia 2011
roku w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwaly
w sprawie zaciagniecia kredytu bankowego w wybranym banku na
sfinansowanie deficytu budzetowego w 2011 roku - projekt uchwaly Rady
Powiatu w Sierpcu w sprawie zaciagniecia kredytu bankowego w wybranym
banku na sfinansowanie deficytu ^udzetowego w 2011 roku, zastepuje sie
tresciq_ zaiacznika do niniejszej uchwaly.

                                 @2.

Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zarzadurze

3.
Uchwata wchodzi w zycie z dniem riodjecia.

Zarzad:

Przewodniczacy

Czlonek

Czlonek

Czlonek

Czlonek

Jan Laskows|d

Marek Gasiorowski

Slawomir Olejniczak

Wojciech Rychter

Krystyna Siwiec



          a) Naczelnik Wydzialu,
          b) stanowisko pracy ds. obslugi kancelaryjnej i sekretarlatu

             Starostwa,
          c) stanowisko pracy ds. organizacyjnych,
          d) stanowisko pracy ds. archiwum zakladowego,
          e) stanowisko pracy ds. nadzoru i kontroli wewnetrznej,
          f) stanowisko pracy ds. informatyzacji. Starost\va,
          g) Referat Administracyjny, kierowany przez Kierownika:

             - Kierownik Referatu,
             - stanowisko pracy ds. administracyjnych,
             - stanowisko pracy ds. inwestycji i zamowieh publicznych,
             - stanowiska pracy ds. obslugi gospodarczej (kierowcy,

          konserwator, robotnicy gospodarczy).

 3)    Wydzial Finansowy @ kierowany przez Skarbnika (pelniqcego
      jednoczesnie funkcje Naczelnika. Wydzialu) bedacego Glownym
      Ksiegowym budzetu powiatu przy pomocy Zastepcy Naczelnika
      bedacego glowmym ksiegowym Starostwa:

          a) Zastepca Naczelnika - Glowny ksiegowy Starostwa,
          b} stanowisko pracy ds. planowania i realizacji budzetu,
          c) stanowiska pracy ds. gospodarldfinansowej,

4)   Wydzial Komumkacji i Traisportu @ kierowany przez Naczelnika przy
      pomocy j ednego Zasfepcy:

          a) Naczelnik Wydzialu,
          b) Zastepca Naczelnika,
          c) stanowiska pr acy ds. rejestracjipojazdow,
          d) stanowiska pracy ds. uprawnieh do kierowaniapojazdami,
          e) stanowisko pracy ds. transports i drogownictwa.

5)    Wydzial Architektury i Budownictwa @ kierowany przez Naczelnika:
          a) Naczelnik Wydzialu,
          b) stanowisko pracy ds. weryfikacji architektonicznej projektow,
          c) stanowiska pracy ds. administracji budowlanej.

                                    r

6)   Wydzial   Rolnictwa   i   Srodowiska   @   kierowany   przez
     Naczelnika:

         a) Naczelnik Wydzialu,
         b) stanowiska pracy ds. ochrony srodowiska,
         c) stanowisko pracy ds. gospodarki wodnej,
         d) stanowisko pracy ds. lesnictwa i ochrony przyrody,
         e) Geolog Powiatowy.
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   7) Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami - kierowany przez
       Naczelnika - Geodete Powiatowego, przy' pomocy jednego zastepcy:

             a) Naczelnik Wydzialu - Geodeta Powiatowy,
             b) Zastepca Naczelnika,
             c) stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomosciami Skarbu

                Panst\va,
             d) stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomosciami powiatu,
             e) stanowiska pracy ds. ewidencji gruntow i budynkow,
            f) stanowisko pracy Przewodniczqcego Zespotu Uzgadniania.

                Dokumentacji Projektowej,
            g) Osrodek  Dokumentacji  Geodezyjnej   i  Kartogrqficznej

                kierowany przez kierownika:
                - Kierownik Osrodka,
                - stanowiska pracy ds. prowadzenia zasobu geodezyjnego
                i kartograficznego,
                - stanowisko pracy inspektora ds. kontroli dokumentacji
                geodezyjnej i kartograficznej;

   8) Wydzial Oswiaty i Zdrowia - kierowany przez Naczelnika:
            a) Naczelnik Wydzialu,
            b) stanowiska pracy ds. oswiaty,
            c) stanowisko pracy ds. zdrowia, kultury, sportu i wspotpracy

                z organizacjami pozarzqdowymi;

   9) Referat Zarzqdzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej - kierowany
       przez Kierownika:

            a) Kierownik Referatu,
            b) stanowisko pracy  ds.  obrony cywilnej  i zarzqdzania

               Icryzysowego;

 10) Pelnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - nadzor ow any przez
   '                                                                                        @/          */@                     J                J'              @'                                                          */    JL

     Staroste,

 11) Samodzielne stanowiska ds. kadr i plac @ nadzorowane przez
      Sekretarza:

           a) stanowisko ds. kadr i szkolen,
           b) stanowisko ds. plac.

12) Samodzielne stanowisko ds. promocji i rozwoju powiaf-u - nadzorowane
    przez Sekretarza;

13) Samodzielne stanowisko pracy Powiatowego Rzecznika Konswnentow,,
    nadzo rowany przez Starosta,
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3. Struktura organizacyjna Starostwa przedstawiona w formie graficznej
   stanowi Zaiacznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4. Dia realizacji zadan wykraczajacych poza zakres merytoryczny komorki
   organizacyjnej Starosta moze powolywac w drodze zarzadzenia zespoly
   zadaniowe lub komisje o charakterze stalym badz doraznym.

 1. Staroscie podlegajq_ bezposrednio:
           1) Sekretarz,
           2) Skarbnik,
           3) Geodeta Powiatowy,
           4) Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami,
           5) Referat Zarzadzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej,
           6) Pelnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
           7) Samodzielne  stanowisko  pracy  Powiatowego  Rzecznika

              Konsumentow.

2. Wicestarosde podlegaja^ bezposrednio:
           1) Wydzial Komunikacji i Transportu,
           2) Wydzial Oswiaty i Zdrowia,
           3) Wydzial Architektury i Budownictwa,
           4) Wydzial Rolnictwa i Srodowiska.

3. Sekretarzowi podlegaj^ bezposrednio;
    1) Biuro Rady i Zarzadu Powiatu,
   2) Wydzial Organizacji i Nadzom,
   3) Samodzielne stanowiska ds. kadr i plac,
   4) Samodzielne stanowisko ds. promocji i rozwoju powiatu.

4. Skarbnikowi podlega Wydzial Finansowy.

              IV. Zadania wspolne dia wszystkich wydziatow.                                 s.                                             i/                              @/

1. Kierownicy komorek organizacyjnych wykonujq zadania pomocnicze
   w stosunku do Starosty i Zarzadu. Zapewniajq sprawne funkcjonowanie
   komorek organizacyjnych, ktorymi kierujq i ponoszq bezposredniq
   odpowiedzialnosc za realizacji powierzonycli zadan i kompetencji.
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2. jDo z'c/2 wspolnych zadan nalezy:
   1) nadzor nad prawid-lowym., zgodnym z prawem i terminowym

       wykonywaniem zadan. przez Wydzial,
   2)  biezqce   inform.owanie   Starosty   o   zaistniatych   zagrozeniach

       w realizacji zadan,
   3) nadzor nad obiegiem. dokwnentow w Wydziale, w tym nad zaiatwianiem

       korespondencji wp-lywajqcej i wychodzqcej z Wydzialu,
   4) ustalanie zadan dia poszczegolnych stanowisk pracy oraz zakresow

       czynnosci, obowiazkow i odpowiedzialnosci dia pracownikow,
   5) zapewnienie sprawnego przeptywu informacji wewnqtrz i na zewn.qt.rz

       wydzialu,
   6) nadzor   nad  przestrzeganiem   dyscypliny   pracy,   efektywnym

       wyJwrzystaniem czasu pracy oraz ksztaltowanie zyczliwej atmosfery
       pracy i wtasciwych stosunkow interpersonalnych w Starostwie,

  7) wprowadzanie usprawnieh na stanowiskach pracy i dbalosc o warunki
       pracy podlegtych pracownikow, w tym w zakresie blip ip.poz. ,

   8) opracowywanie programow dzialania Wydzialow oraz zapewnienie ich
       realizacji,

  9) wnioskowanie zmian w Regulaminie Organizacyjnym, w szczegolnosci
       w zakresie aktualizacji zadan i kompetencji podleglego wydzialu,

   10) biezqca analiza przepisow prawa dotyczqca zakresu dzialania wydzialu
       oraz wdrazanie zmian nimi wprowadzonych,

   11) prowadzenie postepowan administracyjnych w  indywidualnych
       sprawach z zakresu administracji publicznej w zakresie okreslonym
       upowaznieniem Starosty,

   12) nadzor nad majqtkiem powierzonym wydzialowi do gospodarowania,
   13) opracowywanie propozycji do projektu budzetu powiatu oraz realizacja

       budzetu w zakresie przewidzianym dia kierowanego wydzialu;
   14) inicjowanie i organizowanieform doskonalenia zawodowego podlegtych

       pracownikow,
   15) wykonywanie kontroli wewnetrznej w podlegtym Wydziale,
   16) przygotowywanie projektow aktow prawnych Starosty, projektow

       uchwal i innych materialow wnoszonych. pod obrady Rady i Zarzadu,
  17) realizacja uchwal Rady i Zarzadu oraz interpelacji i wnioskow radnych

       oraz wnioskow komisji Rady @ sporzqdzanie informacji o sposobie
       realizacji,

  18) rozpatrywanie skarg, wnioskow i Us tow kierowany ch do Starosty,
       badanie ich zasadnosci, analizowanie zrodel i przyczyn ich
      powstawania oraz podejmowanie dzialah zapewniajqcych nalezyte
       i terminowego ich zaiatwianie,

  19) o rgan izowanie archiwizacji dokumentacji wydzialu oraz nadzor nad jej
      prawidlowym wykonaniem,
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   20) realizowanie  zaieceh  pokontrolnych  i  rekomendacji  audytu

       wewnetrznego,
   21) ochrona bezpieczehstwa informacji w zakresie powierzonych aktywow,

        z uwzgledmeniem stosownych przepisow dotyczqcych ochrony danych
        osobowych, informacji niejawnych oraz innych, regulowanych
       wewnetrznie w Starostwie,

   22) nadzor nad realizacjqprawa dostepu do informacji,
   23) inicjowania dzialah organizacyjno-gospodarczych na rzecz rozwoju

       powiatu oraz ich realizacja,
   24) wspolpraca przy t\Morzeniu oraz realizacji strategii i programow

       rozwoju gospodarczego powiatu,
   25) wspoldzialanie w tworzeniu i realizacji programow rozwoju

       regionalnego,  miedzypowiatowych i wojewodzkich programow,
       prowadzenie spraw zwiqzanych z realizacjq polityki regionalnej
       wojewodztwa, kraju i Unii Europejskiej;

   26) inicjowanie i wspoludzial w dzialaniach zwiqzanych z pozyskiwaniem
       pomocy  finansowej  z funduszy  unijnych i  innych zrodel
       pozabudzetowych na realizacja zadan nalezqcych do Starostwa
       Powiatowego,

   27) wykonywanie innych zadan powierzonych przez Starosta w formic
       upowaznienia bqdz zarzqdzenia.

3. Obowiazki swoje Naczelnicy Wydzialow realizuja^przy pomocy zastepcow.
5. Jezeli w Wydziale nie utworzono stanowiska lub nie zatrudniono zastepcy

   Naczelnika - funkcje te peini wyznaczony przez Naczelnika pracownik
   \vydzialu.

1. Do  zadan wspolnych  wydzialow nalezy podejmowanie  dzialan
   i prowadzenie spraw zwiazanych z realizacja zadan i kompetencji Starosty
   i Zarzadu, a zwiaszcza sprawy:
   1) inicjowania i podejmowania dzialan i przedsiewziec organizacyjnych

      w celu zapewnienia wlasciwej i terminowej realizacji zadan okreslonych
      w ustawach i innych przepisach prawa, uchwalach Rady i Zarzadu oraz
      interpelacjach i wnioskach radnych i wnioskach komisji Rady, a takze
      w aktach kierowania wewnetrznego Starosty,

   2) prowadzenia postepowania admmistracyjnego i podejmowanie decyzji
      w ramach upowaznien udzielonych przez Staroste w sprawach
      indywidualnych z zakresu zadan wlasnych powiatu i z zakresu
      administracji rzadowej,

   3) przygotowywania dia potrzeb Starosty sprawozdan, ocen, analiz
      i biezacych informacji o realizacji powierzonych im zadan,

   4) usprawniania organizacji, metod i form pracy wydziatow,
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   5) obsluga interesantow, udzielanie wyczerpujacych informacji i wyjasnien
       oraz podejmowanie decyzji w sprawach indywidualnych w ramach
       zakresu rzeczowego wydzialu,

   6) realizowanie zadan wynikajacych z Prawa zamowien publicznych
       w sprawach nalezacych do wlasciwosci wydzialu,

   7) biezaca wspolpraca z innymi wydzialami w zakresie informowania,
       dokonywania uzgodnien, wydawania opinii, itp. oraz wspoludzial we
       wspolnych dzialaniach w celu zapewnienia realizacji zadan Starostwa

       i powiatu,
    8) zapewnienie nalezytej dbalosci o powierzone mienie Starostwa,

       racjonalne i oszczedne gospodarowanie srodkami publicznymi,
   9) przestrzeganie zasad pracy wynikajacych z regulaminow, instrukcji

       kancelaryjnej ijednohtego rzeczowego wykazu akt,
    10)realizowanie zadan wynikajacych z ustawy o ochronie danych

       osobowych i dostepie do informacji publicznej w ramach zakresu
       rzeczowego wydzialu,

    11) wykonywanie zadan obronnych, obrony cywilnej i zarzadzania
       kryzysowego we wspoldzialaniu z Referatem Zarzadzania Kryzysowego
       i Obrony Cywilnej.

2. Wydzialy zobowiazane sa^ do wzajemnej wspolpracy i uzgodnien przy
   wykonywaniu   zadah  w   zakresie  niezbednym   do   zapewnienia
   skoordynowanego dzialania Starostwa.

poszczegolnych wydzialow.X               E5       J           @J

Do podstawowych zadan i kompetencji Biura Rady i Zarzadu Powiatu
nalezy:
1) W zakresie obshigi Rady Powiatu: /                                       @Q            cJ

   a) obsluga kancelaryjna Rady i jej komisji;
   b) wykonywanie zadan w zakresie zleconym przez Rade;
   c) przygotowanie projektow uchwal wnioskowanych przez radnych;
   d) przygotowywanie projektow planow pracy Rady;
   e) organizowanie  prawidlowego   i   terminowego  przygotowywania

      materialow na sesje Rady Powiatu - przedstawianie ich wlasciwym
      komisjom;

   f) protokolowanie posiedzen Rady i komisji Rady;
   g) przyjmowanie interpelacji, wnioskow i zapytan  radnych oraz

      przekazywanie ich adresatom;
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    h) biezacy nadzor nad terminowym zaiatwieniem interpelacji i wnioskow
      radnych;

    i) prowadzenie rejestrow i zbiorow:
      - uchwal i innych aktow prawnych Rady,
      - wnioskow i opinii komisji Rady,
      - interpelacji i wnioskow radnych,
      - protokolow sesji i posiedzeh komisji Rady;

   j) przekazywanie uchwat i wyciagow z protokotow sesji Rady i posiedzeh
      komisji - do realizacji i czuwanie nad terminowym udzieleniem
      odpowiedzi;

   k) przekazywanie projektow aktow prawnych Rady do zaopiniowania przez
      Zarzad;

   1) terminowe przesylanie uchwal Rady - Wojewodzie Mazowieckiemu;
   m) udostepnianie materialow dot. pracy Rady Powiatu;
   n) wykonywanie innych zadah dot. obslugi Rady zleconych przez

      Przewodniczacego Rady Powiatu lub przewodniczacych komisji Rady.

2) W zakresie obshigi Zarzadu Powiatu:
   f) obsmga kancelaryjno - biurowa Zarzadu;
   g) opracowywanie projektow planow posiedzen Zarzadu;
   h) przygotowywanie projektow aktow prawnych inicjowanych przez Zarzad;
   i) organizowanie  prawidlowego  i  terminowego  przygotowywania

      materialow na posiedzenia Zarzadu;
   j) przygotowywanie i protokolowanie posiedzen Zarzadu;
   k) prowadzenie wymaganej dokumentacji, w tym rejestrow i zbiorow dot.

      pracy Zarzadu;
   1) przekazywanie uchwal i wnioskow Zarzadu do wykonania, czuwanie nad

      ich terminowa^ realizacja;
   m) udostepnianie materialow dot. pracy Zarzadu;
   n) wykonywanie innych zadan zleconych przez Zarzad.

                                  @14.

1. Do podstawowych zadan i kompetencji Wydzialu Organizacji i Nadzoru
nalezy:
1) z zakresu spraw organizacyjnych:

      a) zapewnienie wlasciwej organizacji pracy i sprawnego funkcjonowania
         Starostwa;

      b) opracowywanie projektow Regulaminu Organizacyjnego Starostwa;
      c) opracowywanie   projektow   programu   dzialania   Starostwa

        i sprawozdania zjego realizacji;
      d) organizacja obiegu dokumentow w Starostwie;
      e) prowadzenie archiwum zakladowego,


