
Uchwała Nr XXIX/220/09

Rady Powiatu w Pułtusku 

z dnia 22 czerwca 2009r. 

w sprawie: zmian w  Regulaminie Organizacyjnym  Starostwa

Powiatowego w Pułtusku 

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

powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu

w Pułtusku uchwala, co następuje:

§1.

W  Regulaminie  Organizacyjnym  Starostwa  Powiatowego  w   Pułtusku,

stanowiącym załącznik do uchwały nr VIII/72/07 Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 9 lipca 2007r., wprowadza się następujące zmiany:

1. §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

“§.2.1. Starostwo działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt.  DzU z

2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.),

2) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU

nr 223, poz. 1458),

3) rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  18  marca  2009  r.  w  sprawie

wynagradzania pracowników samorządowych (DzU nr 50, poz. 398),

4) zarządzenie nr 31/09 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie

ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego

w Pułtusku,

5) Statut Powiatu Pułtuskiego

2. §9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:



“§9.1.  Wydziałami  kierują  dyrektorzy  na  zasadzie  jednoosobowego

kierownictwa,  zapewniając  zgodne  z  prawem  wykonywanie  zadań

przypisanych wydziałom i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed

Starostą.”

3. §9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

“§9.2.  W ramach  wydziału  mogą  być  tworzone  oddziały,  którymi  kierują

kierownicy.  Stanowisko  kierownika  oddziału  odpowiada  stanowisku

kierownika  referatu  określonego  w  tabeli  IV  lit.  ”F”  załącznika  nr  3  do

rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  18  marca  2009  r.  w  sprawie

wynagradzania pracowników samorządowych (DzU nr 50, poz. 398).”

5. §17 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

“§17.11. Prowadzenie kontroli finansowej ze szczególnym uwzględnieniem:

1) kontroli dokonywania wydatków w granicach kwot określonych w planie

finansowym,

2) kontroli zadań zleconych,

3) kontroli rozliczania udzielonych dotacji.”

6. w §23 w części “G. W ZAKRESIE SPRAW OBYWATELSKICH” skreśla

się ustęp 6 “Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków i

wydawaniem paszportów”.

7. W §24  otrzymuje brzmienie: “§24.7. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

w  terminie  do  31  marca  każdego  roku  przedkłada  Staroście  do

zatwierdzenia  roczne  sprawozdanie  ze  swojej  działalności  w  roku

poprzednim. Zatwierdzone przez Starostę sprawozdanie przekazywane jest

do  właściwej  miejscowo  delegatury  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i

Konsumentów.”

8. §40 otrzymuje brzmienie:

“§40.  W  sprawach  nieunormowanych  niniejszym  regulaminem  mają

zastosowanie:



a) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. DzU z

2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.),

b) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU

nr 223, poz. 1458),

c) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU

nr 112, poz. 1198 ze zm).

d)  rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  18  marca  2009  r.  w  sprawie

wynagradzania pracowników samorządowych (DzU nr 50, poz. 398),

d) zarządzenie nr 31/09 Starosty Pułtuskiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie

ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w

Pułtusku,

e) Statut Powiatu Pułtuskiego 

§2.

Za  wykonanie  uchwały  czyni  się  odpowiedzialnym  Zarząd  Powiatu  w

Pułtusku.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Czesław Czerski


