
Zalqcznik 

do uchwaly Nr  5-31.20/d  

Zarzadu Powiatu w Pultusku 

z dnia  /15 laley .201,3i,  

REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO 

W PULTUSKU 

Rozdzial I 

Postanowienia ogolne 

§ 1. 

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pultusku zwany dalej "Regulaminem", 

• okregla organizacje i zasady dzialania Starostwa Powiatowego w Pultusku zwanego dalej 

"Starostwem", w tym podstawowe zakresy spraw realizowanych przez wydzialy, oddzialy, 

samodzielne stanowiska pracy Starostwa. 

§ 2. 

1. Starostwo dziala w szczegolno§ci na podstawie: 

1) ustawy o samorzqdzie powiatowym; 

2) ustawy o pracownikach samorzqdowych; 

3) rozporzqdzenia Rady Ministrow w sprawie wynagradzania pracownik6w 

samorzqdowych; 

4) Statutu Powiatu Pultuskiego. 

• 2. Starostwo prowadzi gospodarke finansowq na zasadach okre§lonych w ustawie o finansach 

publicznych. 

3. Dzialalnoge Starostwa finansowana jest z budZetu Powiatu Pultuskiego w oparciu o zatwierdzony 

roczny plan finansowy. 

§ 3. 

Ilekroe w Regulaminie mowa jest o: 

1) Radzie - naleZy przez to rozumiee Rade Powiatu w Pultusku. 

2) Radnych — naleZy przez to rozumiee Radnych Rady Powiatu w Pultusku. 

3) Zarzqdzie - naleZy przez to rozumiee organ wykonawczy Powiatu Pultuskiego - Zarzqd Powiatu 

w Pultusku. 
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4) Starokie - nale2y przez to rozumiee Starostc Pultuskiego. 

5) Wicestarokie - nale2y przez to rozumiee Wicestaroste Pultuskiego. 

6) Sekretarzu - nale2y przez to rozumiee Sekretarza Powiatu Pultuskiego. 

7) Skarbniku - nale2y przez to rozumiee Skarbnika Powiatu Pultuskiego. 

8) Dyrektorach - nale2y przez to rozumiea dyrektorow wydzialow Starostwa. 

9) Kierownikach — nale2y przez to rozumiee kierownikow oddzialow tworzonych w ramach 

Wydzialow. 

10) Wydzialach - nale2y przez to rozumiee wewnetrzne kom6rki organizacyjne Starostwa. 

11) Oddzialach - nale2y przez to rozumiee wyodrcbnione w ramach wydzialow wewnetrzne komorki 

organizacyjne. 

12) Samodzielnych stanowiskach pracy — nale2y przez to rozumieo Stanowisko Pracy 

ds. Informatyki, Powiatowego Rzecznika Konsumentow, Radce Prawnego, Stanowisko Pracy 

ds. Wynagrodzen, Audytora Wewnctrznego oraz Inspektora Ochrony Danych. 

• 13) Jednostkach organizacyjnych - nale2y przez to rozumieo powiatowe jednostki organizacyjne. 

14) Regulaminie - nale2y przez to rozumiee niniejszy Regulamin Organizacyjny Starostwa 

Powiatowego w Pultusku. 

§ 4.  

Starostwo jest bud2etow4 jednostkq organizacyjnq Powiatu. 

Rozdzial II 

Organizacja Starostwa 

§ 5.  

• Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem slu2bowym pracownik6w Starostwa jest Starosta. 

§ 6.  

Wewnetrznymi komorkami organizacyjnymi Starostwa sq wydzialy, samodzielne stanowiska 

pracy. 

§ 7.  

W sklad Starostwa wchodzq nastepujace wydzialy, samodzielne stanowiska, ktOre 

przy oznakowaniu spraw u2ywajq symboli: 

1)  Sekretarz Powiatu S 
2)  Skarbnik Powiatu SK 

3)  Wydzial Organizacji i Nadzoru OR 
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4)  Wydzial Obslugi Rady i Zarzqdu WORZ 

5)  Wydzial Rozwoju i Promocji WRP 

6)  Wydzial Finansow FN 

7)  Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomokiami GGN 

8)  Wydzial Budownictwa i Architektury WBA 

9)  Wydzial Rolnictwa, Le§nictwa i Ochrony Srodowiska RLO 

10)  Wydzial Komunikacji i Drog KD 

11)  Wydzial Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu EZK 

12)  Wydzial Zarzqdzania Kryzysowego WZK 

13)  Powiatowy Rzecznik Konsumentow PRK 

14)  Radca Prawny RP 

15)  Audytor Wewnetrzny AW 

16)  Stanowisko Pracy ds. Informatyki INF 

• 17)  Stanowisko Pracy ds. Wynagrodzen PL 

18)  Inspektor Ochrony Danych IOD 

§ 8. 

I. Wydzialami kierujq dyrektorzy na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, zapewniajqc ich 

wlakiwe funkcjonowanie. Dyrektorzy zapewniajq zgodne z prawem wykonywanie przypisanych 

wydzialom zadan i w tym zakresie ponoszq odpowiedzialno§e przed Starostq. 

2. W ramach wydzialu mogq bye tworzone oddzialy, kt6rymi kierujq kierownicy. 

3. Dyrektor ustala podzial zadan oraz zakresy czynnoki poszczegolnych stanowisk pracy. 

4. Akceptacji zakresow czynnoki pracownikow Starostwa, w tym dyrektorow, kierownikow, 

samodzielnych stanowisk pracy dokonuje Starosta. 

• 5. W czasie nieobecnoki dyrektora z powodu choroby, urlopu lub innych przyczyn, wszystkie 

czynnoki nale4ce do dyrektora wykonuje zastepca dyrektora, upowa2niony kierownik lub 

pracownik. W przypadku braku stanowiska zastypcy dyrektora lub kierownika, decyzje 

o wyznaczeniu osoby zastepuhcej dyrektora na czas choroby podejmuje Starosta. 

Rozdzial III 

Starosta, Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik. 

§ 9. 

Starosta 

1. Do zadati i kompetencji Starosty jako kierownika Starostwa nale4 w szczegOlnoki: 
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1) Organizowanie pracy Starostwa. 

2) Podejmowanie dzialan zapewniajqcych prawidlowq realizacje zadan. 

3) UpowaZnienie pracownikow Starostwa do wydawania w imieniu Starosty decyzji 

administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. 

4) Realizacja polityki personalnej w Starostwie. 

5) Wykonywanie uprawnienia zwierzchnika sluZbowego wobec pracownik6w Starostwa 

z zakresu prawa pracy. 

6) Wykonywanie innych zadati zastrzeZonych dla Starosty ustawami, uchwalami Rady 

i Zarzqdu oraz wynikajqcych z postanowien Statutu Powiatu. 

7) Wydawanie zarzqdzen regulujqcych i umo2liwiajqcych sprawnq realizacje zadan przez 

Starostwo. 

8) Kierowanie wykonywaniem zadan obronnych w zakresie zarzqdzania kryzysowego 

i obrony cywilnej. 

9) Powolywanie i przewodniczenie Komisji Bezpieczetistwa i Porzqdku w celu realizacji 

zadati Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi sluThami, inspekcjami i straZami 

w zakresie porzqdku publicznego i bezpieczenstwa obywateli. 

10) Pelnienie roli Administratora Danych Osobowych. 

11) Realizacja polityki w zakresie ochrony informacji niejawnych. 

12) Powolywanie Pelnomocnikow dla realizacji ustawowych zadan Starostwa. 

13) Realizacja zadan z zakresu kontroli zarzqdczej. 

14) Rozpatrywanie skarg na pracownikow Starostwa. 

2. W celu wykonywania zadalt, o ktorych mowa w ust. 1 Starosta wydaje regulaminy, instrukcje i 

polecenia sluThowe oraz mote udzielie upowanieti i pelnomocnictw do realizacji olcreglonych 

zadan. 

• 3. Starosta sprawuje bezpo§redni nadzor nad realizacjq zadalt przez Wicestaroste, Sekretarza, 

Skarbnika, Dyrektor6w Starostwa i samodzielne stanowiska. 

§ 10. 

Wicestarosta 

1. Wicestarosta nadzoruje zadania powiatu w zakresie: 

1) Edukacji publicznej, 

2) Pomocy spolecznej, w tym wspierania rodziny i systemu pieczy zastcpczej, polityki 

prorodzinnej, wspierania osob niepelnosprawnych, 

3) Kultury i ochrony zabytkOw, kultury fizycznej, sportu i turystyki. 

2. W czasie nieobecno§ci Starosty lub niemoZno§ci wykonywania funkcji Starosty zadania 
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i kompetencje w zakresie kierowania Starostwem wykonuje Wicestarosta. 

§ 11. 

Sekretarz 

Do zadan Sekretarza naleZy w szczegolno§ci: 

1) Czuwanie nad tokiem i terminowo§ciq wykonywanych zadari administracji publicznej 

w Starostwie. 

2) Koordynowanie prac zwiqzanych z opracowywaniem projektow aktow regulujqcych 

struktury i zasady dzialania komorek organizacyjnych Starostwa. 

3) Nadzorowanie prac zwiqzanych z organizacjq posiedzen Zarzqdu. 

4) Koordynowanie zadati zwiqzanych z realizacjq ustalen, postanowien, uchwal i decyzji 

Zarzqdu. 

5) Koordynowanie zadan zwiqzanych z rozpatrywaniem skarg i wnioskow dotyczqcych 

pracownikow Starostwa oraz funkcjonowania urzedu. 

6) Koordynowanie wspolpracy z przedstawicielami mediow. 

7) NadzOr nad realizacjq kontroli zarzqdczej w Starostwie. 

8) Nadzorowanie przeprowadzania oceny pracownikow samorzqdowych. 

9) Koordynowanie zadan zwiqzanych z zapewnieniem wykonywania przez Staroste zadan 

reprezentowania powiatu. 

10) Wykonywanie innych zadan powierzonych przez Staroste, w tym zadati zgodnie 

z udzielonymi upowaZnieniami Starosty. 

11) Nadzor nad realizacjq praktyk studenckich i szkolnych. 

12) Koordynowanie prac Wydzialu Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu. 

§ 12. 

Skarbnik 

Do zadati Skarbnika nale4 w szczegolnoki: 

1) Zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu. 

2) Wykonywanie okregonych przepisami prawa obowiqzkow i uprawnien w zakresie finansow 

publicznych. 

3) Nadzorowanie prac zwiqzanych z opracowywaniem i realizacjq budZetu powiatu 

i zapewnienie bie24cej kontroli jego wykonywania. 

4) Zapewnienie sporzqdzania prawidlowej sprawozdawczoki bud2etowej i finansowej. 

5) Kontrasygnowanie czynno§ci prawnych skutkujqcych powstawaniem zobowiqzati 

finansowych powiatu oraz udzielanie upowaZnien innym osobom do dokonywania 

kontrasygnaty. 
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6) Sprawowanie nadzoru nad sluThami finansowo - ksiegowymi Starostwa. 

7) D42enie do pozyskiwania grodkow finansowych na rzecz Powiatu. 

8) Wykonywanie dyspozycji grodkami pienie2nymi. 

9) Opiniowanie i okreganie trybu prac dla innych jednostek organizacyjnych Powiatu 

i komorek organizacyjnych Starostwa dla zapewnienia prawidlowej gospodarki finansowej 

oraz ewidencji ksiegowej, kalkulacji kosztow i sprawozdawczoki bud2etowej i finansowej. 

10) Przestrzeganie dyscypliny finansow publicznych oraz czuwanie nad jej przestrzeganiem przez 

pracownikow Starostwa. 

Rozdzial IV 

Zadania wspolne wydzialaw i samodzielnych stanowisk pracy 

§ 13. 

Do wspolnych zadan Wydzialow na1e2y w szczegolnoki: 

1) Przygotowywanie projektow uchwal, materialow, sprawozdail i analiz na Sesje Rady, 

posiedzenia Zarzqdu oraz dla potrzeb Starosty. 

2) Realizacja zadan wynikajqcych z uchwal Rady i Zarzqdu. 

3) WspOluczestniczenie w opracowywaniu zamierzen rozwojowych Powiatu. 

4) Wspoldzialanie ze Skarbnikiem w zakresie opracowywania projektu bud2etu, bud2etu 

i jego zmian. 

5) Wspolpraca z Sekretarzem w zakresie przygotowywania wyjakien dot. skarg 

wnoszonych do Starostwa. 

6) Przygotowywania informacji, wyjakien dot. odpowiedzi na interpelacje, wnioski, 

zapytania radnych. 

7) Usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydzialow oraz podejmowanie dzialari 

na rzecz usprawnienia pracy Starostwa. 

8) Przyjmowanie skarg i wnioskow zglaszanych ustnie do protokolu. 

9) Prowadzenie w zakresie ustalonym przez Starostc kontroli w wydzialach i jednostkach 

organizacyjnych. 

10) Przygotowywanie informacji i wyjagnieri dla organow kontroli zewnetrznej i kontroli 

wevvnetrznej oraz projekt6w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne. 

11) Podejmowanie dzialan na rzecz promocji powiatu. 

12) Planowanie realizacji inwestycji i remontow w Starostwie. 

13) Wykonywanie zadan wynikajqcych z ustawy o zamowieniach publicznych. 

14) WspOlpraca z gminami oraz powiatowymi sluThami, inspekcjami i straZami oraz 
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• 

innymi instytucjami publicznymi w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym 

zagro2eniom oraz przeciwdzialania i usuwania skutk6w zdarzeri noszqcych znamiona 

sytuacji kryzysowych i klcsk 2ywiolowych, w tym udzial w realizacji zadan 

powiatowego zespolu zarzqdzania kryzysowego. 

15) Zapewnienie ochrony informacji niejawnych zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. 

16) Realizacja przedsiewziee zwiqzanych z planowaniem obronnym. 

17) Inicjowanie oraz wspoldzialanie z Wydzialem Organizacji i Nadzoru zadan w 

zakresie szkolen i podnoszenia kwalifikacji pracownikow Starostwa. 

18) WspOlpraca z organizacjami dzialalnoki poZytku publicznego oraz organizacjami 

prowadzqcymi dzialalno§o po2ytku publicznego. 

19) Udzielanie informacji publicznej stosownie do zakresu merytorycznego pracy 

wydzialow. 

20) Sprawowanie kontroli zarzqdczej. 

21) Przeprowadzanie okresowej oceny pracownikow. 

22) Przestrzeganie przepis6w i zapewnienie ochrony danych osobowych. 

Rozdzial V 

Podstawowe zakresy dzialania wydziakiw i samodzielnych stanowisk pracy 

§ 14. 

Wydzial Organizacji i Nadzoru 

Do zadari Wydzialu nale2y w szczegolno§ci: 

1) W zakresie spraw organizacyjnych: 

a) Opracowanie i aktualizacja Regulaminu Pracy Starostwa. 

b) Prowadzenie zbioru upowa2nieri do zalatwiania spraw w imieniu Starosty. 

c) Prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty. 

d) Prowadzenie centralnych rejestrOw i ewidencji: 

- rejestr kontroli zevvnetrznych, 

- rejestr zamovvien publicznych, 

-rejestr umow zawieranych przez Powiat i Starostwo, 

- rejestr porozumien zawieranych przez Powiat i Starostwo, 

- rejestr przyjce interesantow w sprawach skarg i wnioskow, 

- rejestr skarg i wniosk6w dotyczqcych pracownikow oraz funkcjonowania Starostwa, 

-rejestr zarzqdzen Starosty, 
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- ewidencja wnioskow o udostepnienie informacji publicznej. 

e) Redagowanie oraz prowadzenie wlasnej strony Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony 

internetowej, przy wspolpracy z wydzialami i jednostkami organizacyjnymi. 

f) Przekazywanie materialow do opublikowania w Dzienniku Urzcdowym Wojewodztwa 

Mazowieckiego. 

g) Przekazywanie do Glownego Urzcdu Statystycznego sprawozdati statystycznych. 

h) Wspolpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji o pracy Starostwa, komunikatow, 

ogloszen itp. 

i) Planowanie i koordynowanie imprez, spotkan, konferencji organizowanych 1)02 

wspolorganizowanych przez Powiat. 

j) Realizacja zadan zwiqzanych z udostepnianiem informacji publicznej. 

k) Realizacja spraw z zakresu przyjmowania i przechowywania o§wiadczen majqtkowych. 

1) Realizacja zadan z zakresu udzielania nieodplatnej pomocy prawnej. 

2)W zakresie wspolpracy z jednostkami organizacyjnymi Powiatu: 

a) Wspolpraca w zakresie realizacji inwestycji prowadzonych przez Powiat. 

b) Prowadzenie zbioru protokolow kontroli zewnetrznych. 

3) W zakresie spraw pracowniczych: 

a) Prowadzenie akt i spraw osobowych pracownikow Starostwa i kierownikow jednostek 

organizacyjnych zatrudnionych przez Zarzqd. 

b) Koordynowanie szkolen, doksztalcania i doskonalenia zawodowego pracownikow. 

4) W zakresie spraw gospodarczych: 

a) Zabezpieczenie mienia Starostwa oraz nadzor nad jego gospodarowaniem. 

b) Prowadzenie spraw zwi4zanych z zaopatrzeniem materialowo- technicznym oraz konserwacjq 

wyposaZenia Starostwa. 

c) Zalatwianie caloksztaltu spraw zwiqzanych z pieczeciami urzcdowymi i tablicami urzedowymi. 

d) Prowadzenie archiwum Starostwa. 

e) Zabezpieczenie lqczno§ci alarmowej. 

f) Wykonywanie obslugi kancelaryjnej Starostwa. 

5) Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych. 

6) Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczetistwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo2arowej. 

7) Nadzor nad przestrzeganiem przepis6w o zamowieniach publicznych. 

§ 15. 

Wydzial Obsiugi Rady i Zarzgdu 

Do zadati Wydzialu nale4 w szczegolnoki : 
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1) W zakresie obslugi Rady i Komisji Rady: 

a) Koordynowanie prac zwiqzanych z przygotowaniem i wnoszeniem pod obrady Rady 

projektow uchwal i innych materialow przedstawionych przez Zarzqd 

b) Przygotowywanie porzqdku obrad Rady i Komisji Rady. 

c) Sporzqdzanie protokolow z obrad Rady i posiedzen Komisji Rady. 

d) Prowadzenie rejestr6w: 

- uchwal oraz stanowisk Rady, 

- interpelacji, wnioskow radnych, 

- uchwal Rady publikowanych w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Mazowieckiego, 

- skarg i wnioskow, kt6rych rozpatrywanie naleZy do kompetencji Rady Powiatu. 

e) Przekazywanie do realizacji kopii uchwal Rady, wnioskow Komisji Rady i interpelacji 

radnych dyrektorom i kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych oraz 

czuwanie nad ich terminowq realizacjq. 

• f) Przedkladanie uchwal Rady organom nadzoru finansowego oraz do publikacji w Dzienniku 

Urzedowym Woj. Mazowieckiego 

g) Udzielanie pomocy radnym w wypelnianiu obowiqzkow radnego. 

h) Wykonywanie zadan zwiqzanych z wyborami do organow samorzqdowych i innych organOw 

oraz referendami stosownie do obowiqzujqcych przepisow. 

i) Publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej protokolow z obrad Rady oraz uchwal 

Rady. 

j) Podejmowanie w zakresie zleconym przez Przewodniczqcego Rady czynno§ci zmierzajqcych 

do zapewnienia wspoldzialania Rady z organizacjami spoleczno-politycznymi, samorzqdowymi, 

klubami radnych. 

2) Obsluga posiedzen Zarzqdu: 

• a) Gromadzenie i przygotowywanie materialow niezbcdnych dla pracy Zarzqdu. 

b) Przygotowywanie porzqdku obrad Zarzqdu. 

c) Sporzglzanie protokolow z posiedzen Zarz4du. 

d) Przekazywanie uchwal i decyzji Zarzqdu do realizacji dyrektorom, kierownikom 

powiatowych jednostek organizacyjnych, powiatowym sluZbom, inspekcjom i strazom. 

e) Prowadzenie rejestru uchwal Zarzqdu. 

f) Publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej protokolow z posiedzen Zarzqdu oraz 

uchwal Zarzqdu. 

3) Prowadzenie dziennika korespondencji wplywajqcej do Rady. 

4) Sporzqdzanie protokolow z przyjecia skargi zgloszonej ustnie Przewodniczqcemu. 

5) Prowadzenie centralnego rejestru: 
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a) Petycji. 

b) Wystqpien podmiotow wykonujqcych dzialalnoge lobbingowq. 

6) Przygotowanie projektu Statutu Powiatu oraz aktualizacja jego zapisow. 

7) Koordynowanie zadafi zwiqzanych z przygotowaniem raportu o stanie Powiatu 

§ 16. 

Wydzial Rozwoju i Promocji 

Do zadan Wydzialu naleZy w szczegolno§ci: 

1) Wyszukiwanie mo2liwo§ci pozyskiwania grodkow finansowych z funduszy unijnych dla 

Powiatu Pultuskiego. 

2) Kompleksowe przygotowywanie wnioskow o dofinansowanie projektow z funduszy 

europejskich dla Powiatu Pultuskiego i koordynacja realizowanych projektOw. 

3) Przygotowanie opisow przedmiotu zamowienia do postepowali powyZej 30 000 euro dla 

S realizowanych przez Wydzial inwestycji i projektow nie inwestycyjnych. 

4) Przeprowadzanie postcpowan dotyczqcych realizowanych inwestycji i programOw do 30 000 

euro. 

5) WspOlpraca z Instytucjami WdraZajqcymi, Instytucjami Zarzqdzajqcymi i Instytucjami 

Po§redniczqcymi ds. Funduszy Europejskich. 

6) Monitorowanie realizacji projektow, sprawozdawczoge oraz rozliczanie dotacji. 

7) Prowadzenie spraw w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i uzyskania 

niezbcdnych pozwoleff na wnioskowane i realizowane inwestycje. 

8) Zapewnianie kompleksowej informacji o moZliwo§ciach i zasadach korzystania ze wsparcia 

w ramach funduszy europejskich przez Powiat i jednostki organizacyjne. 

9) WspOlpraca i wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowywania przez wydzialy i jednostki 

• organizacyjne wnioskow o dofinansowanie w ramach funduszy europejskich. 

10) Wspolpraca z organizacj ami pozarzqdowymi, instytucj ami, przedsicbiorcami 

w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na rzecz spoleczno§ci powiatu pultuskiego. 

11) Organizacja promocji powiatu, w szczegolno§ci jego walorow gospodarczych, 

historycznych, turystycznych, itp. oraz dorobku i dogwiadczeii Rady Powiatu, Starostwa 

i jednostek organizacyjnych powiatu. 

12) Koordynowanie zadati z zakresu opracowania strategii rozwoju powiatu. 

13) Przygotowanie materialow promujqcych powiat pultuski. 

14) Prowadzenie spraw dotyczqcych udzielania honorowego patronatu Starosty Pultuskiego. 
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§ 17. 

Wydzial Finans6w 

Do zadan Wydzialu Finansow naleZy w szczegolnoki: 

1) W zakresie planowania i realizacji budZetu powiatu: 

a) Opracowanie projektu uchwaly budzetowej Powiatu wraz z uzasadnieniem i materialami 

informacyjnymi przy wspolpracy z Wydzialami Starostwa oraz Dyrektorami jednostek 

organizacyjnych Powiatu. 

b) Opracowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu wraz z obja§nieniami 

przyjctych wartoki. 

c) Weryfikacja zgodno§ci projekt6w planow finansowych powiatowych jednostek 

organizacyjnych z projektem uchwaly budZetowej. 

d) Opracowanie planu finansowego zadan z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadati 

zleconych Powiatowi. 

• e) Przygotowanie projektow uchwal Rady Powiatu oraz projekt6w uchwal Zarzqdu Powiatu 

w sprawie zmian uchwaly budZetowej oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu. 

Przygotowanie uchwal Zarzqdu Powiatu w sprawie udzielenia jednostkom budZetowym 

Powiatu upowaZnien wynikajqcych z uchwaly budZetowej oraz Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

g) Przekazywanie podleglym jednostkom organizacyjnym Powiatu informacji o: 

- kwotach dochodow i wydatk6w budZetowych wynikajqcych z projektu uchwaly budZetowej, 

- ostatecznych kwotach dochodOw i wydatkow, wynikajqcych z uchwaly budZetowej, 

- zmianach tych kwot, wynikajqcych z uchwal Rady Powiatu i Zarzqdu Powiatu. 

h) Opracowanie informacji o przebiegu wykonania budZetu Powiatu za I polrocze roku 

• budZetowego — w szczegOlowoki okreglonej w uchwale Rady Powiatu. 

i) Opracowanie sprawozdania rocznego z wykonania budZetu powiatu, zawierajqcego 

zestawienia dochodow i wydatkow w szczegolowoki nie mniejszej niZ w uchwale 

budZetowej. 

2) W zakresie obslugi finansowo-ksicgowej: 

a) Obsiuga finansowo-ksiegowa bud2etu powiatu - ksiegowanie operacji finansowych 

w ujeciu syntetycznym i analitycznym. 

b) Przekazywanie grodkow finansowych na realizacje zadan dla poszczegolnych jednostek 

organizacyjnych powiatu oraz analiza ich wykorzystania. 

c) Terminowe przekazywanie dochodow zwiqzanych z realizacjq zadan z zakresu administracji 

rzqdowej do BudZetu Patistwa. 
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d) Sprawdzanie i analiza sprawozdan bud2etowych i finansowych skladanych przez jednostki 

organizacyjne powiatu. 

e) Sporzadzanie zbiorczych sprawozdan bud2etowych i finansowych oraz przekazywanie ich 

wlakiwym odbiorcom — Mazowieckiemu Urzedowi Wojewodzkiemu, Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej. 

f) Obsluga finansowo-ksiegowa dochodOw i wydatk6w Starostwa jako jednostki bud2etowej, 

w tym: 

- sprawdzanie i dekretowanie dokumentow ksicgowych, 

- obsluga finansowa platnoki, 

- ksiegowanie operacji gospodarczych w ujeciu syntetycznym i analitycznym 

- ewidencj a zaanga2owania wydatk6w bud2etowych. 

g) Prowadzenie wyodrebnionej ewidencji ksicgowej operacji finansowych w ujeciu 

syntetycznym i analitycznym w ramach realizowanych projekt6w finansowanych z udzialem 

§rodkOw pochodzqcych z bud2etu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi 

§rodkow z pomocy udzielanej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu. 

h) Obsluga finansowo-ksiegowa zadan pozabud2etowych wykonywanych przez Powiat 

z zakresu sum na zlecenie, Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych, Panstwowego 

Funduszu Rehabilitacji O&M) Niepelnosprawnych. 

i) Sporzadzanie sprawozdawczoki bud2etowej i finansowej z wykonania bud2etu Powiatu oraz 

z wykonania planu finansowego Starostwa, w tym: 

bilansu z wykonania bud2etu Powiatu, 

bilansu Starostwa oraz lacznego bilansu obejmujacego dane wynikajace z bilansow 

powiatowych jednostek bud2etowych, 

rachunku zysk6w i strat Starostwa oraz lacznego rachunku zysk6w i strat obejmujacego dane 

wynikajace z rachunk6w zyskow i strat powiatowych jednostek bud2etowych, 

- zestawienia zmian w funduszu Starostwa oraz lacznego zestawienia zmian w funduszu 

obejmujacego dane wynikajace z zestawien zmian w funduszu powiatowych jednostek 

bud2etowych, 

- skonsolidowanego bilansu, 

okresowych sprawozdati bud2etowych z wykonania planu dochodow zwiazanych z realizacj4 

zadali z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadalt zleconych jednostkom samorzadu 

terytorialnego, 

- okresowych sprawozdan z wykonania planu dochodow bud2etowych samorzadowej jednostki 

bud2etowej/jednostki samorzadu terytorialnego, 
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okresowych sprawozdan z wykonania planu wydatk6w budZetowych samorzqdowej jednostki 

budZetowej/jednostki samorzqdu terytorialnego, 

- okresowych sprawozdan z wykonania planu wydatkow samorzqdowej jednostki 

budZetowej/jednostki samorzqdu terytorialnego, ktore nie vvygasly z uplywem roku 

kalendarzowego, 

- okresowych sprawozdan o nadwy2ce/deficycie jednostki samorzqdu terytorialnego, 

okresowych sprawozdan o dochodach/wydatkach zwiqzanych z wykonywaniem zadan 

z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadall zleconych jednostkom samorz4du 

terytorialnego, 

sprawozdania o stanie srodkow na rachunkach bankowych jednostki samorzqdu 

terytorialnego, 

- okresowych sprawozdan o stanie zobowiqzatt wedlug tytulow dluZnych oraz porcczen 

i gwarancji, 

sprawozdania uzupelniajqcego o stanie zobowiqzah wedlug tytulow dluZnych, 

okresowych sprawozdati o stanie naleZno§ci oraz wybranych aktyw6w finansowych, 

sprawozdania uzupelniajqcego o stanie naleZno§ci z tytulu papierOw wartogciowych, 

- okresowych sprawozdati o stanie zobowiqzali oraz naleZnogci skarbu patistwa z tytulu 

wykonywania przez jednostke samorzqdu terytorialnego zdan zleconych. 

j) WspOluczestniczenie w windykacji naleZno§ci budZetowych Starostwa. 

k) Rozliczanie i przekazywanie do Urzedu Skarbowego podatku od towarow i uslug (VAT). 

1) Wspoldzialanie z bankami, organami skarbowymi i innymi urzedami w sprawach 

merytorycznie zwiqzanych z zadaniami wydzialu. 

m) Opracowywanie projekt6w przepisow wewnetrznych dotyczqcych spraw finansowych. 

n) Wspoluczestniczenie w przygotowaniu zasad przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji. 

o) Prowadzenie kontroli finansowej ze szczegolnym uwzglcdnieniem: 

kontroli dokonywania wydatkow w granicach kwot okre§lonych w planie finansowym, 

- kontroli zadan zleconych, 

kontroli rozliczania udzielonych dotacji, 

dokonywania wstepnej kontroli zgodno§ci operacji gospodarczych i finansowych z planem 

finansowym oraz kontroli kompletnoki i rzetelno§ci dokumentow dotycz4cych operacji 

gospodarczych 1 finansowych. 

p) Opracowanie materialow w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii 

rozwoju powiatu w cze§ci dotyczqcej budZetu powiatu. 
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§ 18. 

Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomoiciami 

1. Do zadari Wydzialu nale4 w szczegolnoki: 

1) W zakresie geodezji i kartografii: 

a) Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a w szczegolnoki: 

- prowadzenie ewidencji gruntow i budynkow, w tym bazy danych ewidencji gruntow 

i budynkow (w systemie teleinformatycznym), 

- prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy GESUT 

(w systemie teleinformatycznym), 

- prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntow, 

- tworzenie, prowadzenie i udostcpnianie baz danych rejestru cen i wartoki nieruchomoki, 

szczegolowych osn6w geodezyjnych, bazy danych obiekt6w topograficznych 

o szczegOlowoki zapewniajqcej tworzenie standardowych opracowan kartograficznych 

w skalach 1:500 — 1:5000 (w systemie teleinformatycznym), 

- tworzenie i udostepnianie standardowych opracowari kartograficznych (mapy ewidencyjne 

i zasadnicze) w skalach 1:500, 1:1000, 1: 2000, 1:5000, 

- koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, 

- zakladanie °snow szczegolowych, 

- ochrona znak6w geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. 

b) Bie4ca obsluga interesantow w zakresie udostcpniania informacji z zasobu na podstawie: 

- zgloszeri prac geodezyjnych i kartograficznych, zamowien na materialy do wykonania 

operatow szacunkowych, 

- wnioskow o udostcpnienie materialow powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, 

c) Weryfikacja zbiorow danych oraz innych materialow stanowiqcych wyniki prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych przekazywanych do zasobu. 

d) Ewidencjonowanie opracowari geodezyjnych przyjmowanych do zasobu. 

e) Opracowywanie projektow modernizacji ewidencji gruntow i budynkow dla obrebOw 

planowanych do wykonania. 

f) Aktualizacja operatu ewidencyjnego poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian 

do komputerowej bazy danych, w oparciu o dokumenty okregone w stosownych 

rozporzqdzeniach wykonawczych. 

g) Udostcpnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym w formie: 

- wypisow z rejestrow, kartotek i wykazow tego operatu, 

- wyrysow z mapy ewidencyjnej, 
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- kopii dokumentow uzasadniajqcych wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, 

- plikOw komputerowych sformatowanych zgodnie z obowiqzujqcym standardem wymiany 

danych ewidencyjnych, 

udzielanie informacji pisemnych i ustnych z ewidencji gruntow i budynkow komornikom, 

sqdom, ZUS, KRUS i itp. 

h) Przekazywanie informacji dla potrzeb planowania gospodarczego, planowania 

przestrzennego, wymiaru podatkow i §wiadczeri, oznaczania nieruchomoki w ksiegach 

wieczystych, statystyki publicznej, gospodarki nieruchomokiami oraz ewidencji 

gospodarstw rolnych. 

i) Sporzqdzanie gminnych i powiatowych zestawien zbiorczych danych objetych ewidencjq 

gruntow i budynkow. 

j) Systematyczne przekazywanie wlakiwemu wojewodzkiemu inspektorowi nadzoru 

geodezyjnego i kartograficznego, nie rzadziej niZ raz na pol roku, kopii baz danych 

ewidencyjnych przetworzonych do formatu okre§lonego w rozporzqdzeniu. 

k) Przeprowadzanie okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zgodnoki tych 

danych z trekiq dokumentow ±rodlowych stanowiqcych podstawe wpisu w ewidencji oraz 

zgodnoki treki mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. 

1) Przeprowadzanie kompleksowej modernizacji ewidencji gruntow i budynkow na obszarze 

poszczegolnych obrebow ewidencyjnych. 

m) Prowadzenie rejestru cen nieruchomoki, okre§lonych w aktach notarialnych, oraz 

wartoki nieruchomoki, okre§lonych przez rzeczoznawcow majqtkowych w operatach 

szacunkowych, ktorych wyciqgi przekazywane sq do ewidencji gruntow i budynkOw. 

n) Udostepnianie danych rejestru cen i wartoki nieruchomoki dla potrzeb zwiqzanych 

z szacowaniem nieruchomoki. 

o) Przygotowywanie za§wiadczen potwierdzajqcych fakty lub stan prawny, wynikajqcy 

z ewidencji gruntow i budynkow. 

p) Utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualizacji, tj. zgodnoki z dostepnymi 

dla organu dokumentami i materialami 2rodlowymi. 

r) Ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratq, zniszczeniem, niepoZglanq modyfikacjq, 

nieuprawnionym do nich dostcpem i ujawnieniem. 

s) Archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych. 

2) W zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntow: 

a) Prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntow w my§1 przepisow rozporzqdzenia Rady 

MinistrOw w sprawie klasyfikacji grunt6w. 

3) W zakresie regulacji stanow prawnych nieruchomoki: 
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a) Wydawanie decyzji dotyczacych: 

- przyznania nieodplatnie wiasnoki gruntu na rzecz ()sob, ktorym przyslugiwalo prawo 

uZytkowania dzialki gruntu z tytulu przekazania gospodarstwa rolnego Palistwu oraz gruntu 

obejmujacego budynki, w my§1 przepisow ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolnikOw; 

- przeniesienia wlasnoki dzialki na rzecz wlakiciela budynkow znajdujacych sic na dzialce 

gruntu, kt6ra wchodzila w skiad gospodarstwa rolnego przekazanego Palistwu zgodnie z art. 

6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow 

indywidualnych i czionkow ich rodzin oraz zmianie ustawy o podatku rolnym. 

b) Prowadzenie postepowania administracyjnego w sprawach dotyczacych przepis6w ustawy 

o zagospodarowaniu wspolnot gruntowych. 

c) Przygotowywanie za§wiadczeti w oparciu o posiadane dokumenty dla celow regulowania 

wiasnoki gospodarstw rolnych w drodze postcpowania sadowego. 

d) Wnioskowanie o dokonanie wpisow w Ksiegach Wieczystych prawa wlasnoSci do gruntu 

przejctego na wiasno§e Skarbu Paristwa na mocy dekretu o przeprowadzaniu reformy rolnej, 

ustawy o drogach publicznych oraz innych przepisow dotyczacych przejmowania 

nieruchomoki. 

3) W zakresie scalania i wymiany gruntow: 

a) Prowadzenie spraw zwiazanych ze scalaniem i wymianq gruntow w my§1 przepis6w ustawy 

o scalaniu i wymianie gruntow. 

4) W zakresie gospodarki nieruchomokiami: 

a) Gospodarka nieruchomokiami Powiatu Pultuskiego: 

- ewidencjonowanie zasobu nieruchomoki powiatu, 

- zapewnianie wyceny tych nieruchomoki, 

- sporzadzanie planow wykorzystania zasobu, 

- zabezpieczanie nieruchomoki przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, 

- wykonywanie czynnoki zwiazanych z naliczaniem nale2noki za nieruchomoki udostepniane 

z zasobu, 

- zbywanie za zgoda Rady Powiatu nieruchomoSci wchodzacych w sklad zasobu, 

- wydzier2awianie, wynajmowanie i uZyczanie nieruchomoki wchodzacych w sklad zasobu, 

- podejmowanie czynnoki w postepowaniu sadowym, w szczegolnoSci w sprawach 

dot. wiasnoki lub innych praw rzeczowych na nieruchomoki oraz o wpis w ksiedze wieczystej, 

- wystcpowanie z wnioskami do wojewody o stwierdzenie nabycia przez Powiat Pultuski prawa 

wlasnoki gruntow zajctych pod drogi powiatowe. 

b) Gospodarka nieruchomokiami Skarbu Panstwa: 

- ewidencjonowanie zasobu nieruchomoki Skarbu Panstwa, 
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- zapewnianie wyceny tych nieruchomoki, 

- sporzqdzanie planow wykorzystania zasobu, 

- zabezpieczanie nieruchomoki przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, 

- wykonywanie czynnoki zwiqzanych z naliczaniem nale2noki za nieruchomoki udostepniane 

z zasobu oraz prowadzenie windykacji tych naleZnoki 

- wspolpraca z innymi organami, ktore na mocy odrebnych przepisow gospodarujq 

nieruchomokiami Skarbu Patistwa, a take z wlakiwymi jednostkami samorzqdu 

terytorialnego, 

- zbywanie oraz nabywanie za zgodq wojewody, nieruchomoki wchodzqcych w skiad zasobu, 

- wydziertawianie, wynajmowanie i uZyczanie nieruchomoki wchodzqcych w sklad zasobu, 

- podejmowanie czynnoki w postepowaniu sqdowym, w szczegolnoki w sprawach dot. wlasnoki 

lub innych praw rzeczowych na nieruchomoki, o zapiate naleZnoki za korzystanie 

z nieruchomoki, o roszczenie ze stosunku najmu, dzierZawy lub u2yczenia, o stwierdzenie 

nabycia wlasnoki nieruchomoki przez zasiedzenie oraz o wpis w ksiedze wieczystej. 

c) Wywlaszczanie nieruchomoki oraz ustalanie odszkodowan. 

- wywlaszczanie nieruchomoki w trybie ustawy o gospodarce nieruchomokiami, 

- ograniczanie w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomoki w razie braku zgody 

wlakiciela lub uZytkownika wieczystego, w przypadkach §ci§le okralonych w ustawie 

o gospodarce nieruchomokiami, 

- zezwalanie w drodze decyzji na czasowe zajecie nieruchomoki w przypadku sily wy2szej lub 

naglej potrzeby zapobie2enia powstaniu znacznej szkody, 

- ustalanie odszkodowari za wywlaszczone nieruchomoki na rzecz Skarbu Panstwa i jednostek 

samorzqdu terytorialnego w trybie ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie drug publicznych oraz ustawy o gospodarce nieruchomokiami, 

- orzekanie o zwrotach wywlaszczonych nieruchomoki. 

d) Realizowanie przepisow ustawy o ujawnianiu w ksiegach wieczystych prawa wlasno§ci 

nieruchomoki Skarbu Panstwa oraz jednostek samorzqdu terytorialnego poprzez: 

- skladanie w Sqdzie Rejonowym w Pultusku wnioskow o ujawnienie w ksiegach wieczystych 

prawa wlasnoki nieruchomoki Skarbu Panstwa, wraz z dokumentami stanowiqcymi podstawe 

wpisu tego prawa, 

- poszukiwania w archiwach panstwowych tytulow wlasnoki Skarbu Panstwa oraz zamawianie 

opracowati geodezyjnych i kartograficznych majqcych na celu sporzqdzenie dokumentacji 

do ujawnienia Skarbu Patistwa w ksiegach wieczystych. 

e) Realizowanie przepikw ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzajqce ustawe 

o Krajowym Rejestrze Sqdowym poprzez wydawanie decyzji na podstawie art. 9 ust. 2b i 2i 
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dotyczqcych przejecia nieruchomoki na rzecz Skarbu Paristwa dla podmiotow uznanych 

za wykreglone z KRS z dniem 1 stycznia 2016 r. 

f) Realizowanie przepisow ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomoki 

poprzez sporzqdzanie wykazow nieruchomoki Skarbu Panstwa i w miare potrzeb przekazywanie 

nieruchomoki do KZN. 

6) W zakresie ochrony gruntow rolnych: 

a) Prowadzenie spraw zwiqzanych z ochronq gruntow rolnych: 

- ustalanie oplat z tytulu wylqczenia grunt6w rolnych, 

- prowadzenie rejestrow gruntow wylqczonych z produkcji rolniczej, 

- przygotowywanie sprawozdan. 

b) Uzgadnianie w zakresie ochrony gruntow rolnych projektow decyzji: 

- o warunkach zabudowy, 

- o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

7) Wspoldzialanie z Wydzialem Organizacji i Nadzoru oraz Wydzialem FinansOw przy 

opracowaniu dokumentacji dotyczqcej udzielania zamowien publicznych. 

§ 19. 

Wydzial Budownictwa i Architektury 

Do zadan Wydzialu naleZy w szczegolnoki: 

1) Przyjmowanie i sprawdzanie kompletno§ci wnioskow o wydanie decyzji pozwolenia na budowe 

lub wnioskow o odrebnq decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego. 

2) Sprawdzanie zgodnoki projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 

terenu w przypadku braku miejscowego planu. 

3) Sprawdzanie zgodnoki projektu z wymaganiami ochrony §rodowiska, w szczegOlnoki 

okregonymi w decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach, o ktorej mowa w ustawie 

o udostcpnieniu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 

grodowiska oraz o ocenach oddzialywania na grodowisko. 

4) Sprawdzanie zgodnoki projektu zagospodarowania dzialki lub terenu z przepisami, w tym 

techniczno — budowlanymi. 

5) Sprawdzanie kompletno§ci projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnien 

pozwolen i sprawdzen oraz informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a take 

aktualnego na czas wykonywania projektu, za§wiadczenia wydanego przez wlakiwq izbe 

samorzqdu zawodowego. 

6) Sprawdzanie posiadania przez osoby wykonujqce samodzielne funkcje techniczne w zakresie 
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projektowania budowlanego, odpowiednich uprawnien do pelnienia tych funkcji. 

7) Sprawdzanie wykonania — w przypadku obowiazku sprawdzenia projektu — tak2e sprawdzenia 

projektu przez osobc posiadajaca wymagane uprawnienia budowlane i legitymujacq sic aktualnym 

na dzien sprawdzenia za§Wiadczeniem wia§ciwej izby 

8) W razie stwierdzenia naruszen, w zakresie okre§lonym w pkt 1 — 7, nakiadanie postanowieniem 

obowiazku usuniecia wskazanych nieprawidlowoki, okre§lajqc termin ich usuniecia, a po jego 

berskutecznym uplywie wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia 

pozwolenia na budowe. 

9) W przypadkach szczegolnie uzasadnionych, prowadzenie postepowan w sprawach zwiazanych 

z udzieleniem 1)02 odmowa zgody na odstepstwo od przepisOw techniczno — budowlanych. 

10) Wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe 

lub na wykonanie robot budowlanych, 13,02 odrebnej decyzji o zatwierdzeniu projektu 

budowlanego. 

11) Prowadzenie postepowan w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, w przypadku gdy 

inwestor zmienil zamysi inwestycyjny w okresie waZno§ci decyzji podstawowej. 

12) Prowadzenie postepowan w sprawie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowe na rzecz 

innego podmiotu. 

13) Prowadzenie rejestrow wthoskow o pozwolenie na budowe i rejestrow decyzji o pozwoleniu na 

budowe i przechowywanie dokumentow zwiazanych z postcpowaniami o pozwolenie na 

budowe do czasu zrealizowania tre§ci decyzji lub ich wyga§niccia. 

14) Wydawanie inwestorom dziennikow buclow w terminie waZno§ci decyzji o pozwoleniu na 

budowe i prowadzenie rejestru wydanych dziennikow j.w. 

15) Przyjmowanie i sprawdzanie kompletnoki zgloszen budOw i wykonania rob6t budowlanych nie 

vvymagajacych pozwolenia na budowe. 

16) Przyjmowanie i sprawdzanie kompletnoki zgioszen o zmianie sposobu uZytkowania obiekt6w 

budowlanych. 

17) W razie konieczno§ci uzupelnienia zgloszenia, nakiadanie w drodze postanowienia 

na zglaszajacego obowiazek uzupelnienia, w okreglonym terminie, brakujacych dokumentow, 

a w przypadku ich nieuzupelnienia — wnoszenie sprzeciwu w drodze decyzji. 

18) Wnoszenie sprzeciwu do zgloszenia, jeZeli: 

a) zgloszenie dotyczy budowy lub wykonywania robot budowlanych objetych obowiazkiem 

uzyskania pozwolenia na budowe; 

b) budowa lub wykonywanie robot budowlanych objctych zgloszeniem narusza ustalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy; 

c) zgloszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w ktorym taki 
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obiekt istnieje; 

19) Nakladanie, w drodze decyzji, obowiazku uzyskania pozwolenia na wykonanie okre§lonego 

obiektu lub robot budowlanych objetych obowiazkiem zgloszenia, je2eli ich realizacja 

mote naruszae ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub 

spowodowae : 

a) zagro2enie ludzi lub mienia; 

b) pogorszenie stanu grodowiska lub stanu zachowania zabytkow; 

c) pogorszenie warunkow zdrowotno -sanitarnych; 

d) wprowadzenie, utrwalenie bad2 zwiekszenie ograniczen lub ucia2liwoki dla terenOw 

sasiednich. 

20) Przyjmowanie i sprawdzanie kompletnoki wnioskow o rozbiorke obiektOw budowlanych. 

21) Przyjmowanie i sprawdzanie zasadnoki i kompletnoki zgloszen rozbiorek budynkOw 

i budowli. 

22) Nakladanie obowiazku uzyskania pozwolenia na rozbiorkg obiektow, jeteli rozbiorka tych 

obiektow : 

a) mote wplynao na pogorszenie stosunkow wodnych, warunk6w sanitarnych oraz stanu 

grodowiska; 

b) wymaga zachowania warunkow, od spelnienia ktorych mote bye uzale2nione prowadzenie 

robot zwiazanych z rozbiorka. 

23) Prowadzenie postepowan rozstrzygajacych o niezbednoki wej§cia na teren_sasiedniej 

nieruchomoki, budynku lub lokalu. 

24) Uzgadnianie rozwiazari projektowych obiektow usytuowanych na terenach zamknictych 

w zakresie: 

a) linii zabudowy oraz elewacji obiektow budowlanych projektowanych od strony drog, ulic, 

placow i innych miejsc publicznych; 

b) przebiegu i charakterystyki technicznej drog, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia 

terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamknietego, a take podlaczen tych obiektow 

do sieci u2ytku publicznego. 

25) Prowadzenie rejestru postanowien wydawanych w wydziale, w trakcie prowadzenia 

postcpowan. 

26) Prowadzenie rejestru innych decyzji wydawanych w wydziale, w trakcie prowadzenia 

postcpowati. 

27) Prowadzenie rejestru rozbiorek obiektOw budowlanych. 

28) Przyjmowanie i sprawdzanie kompletnoki wnioskow o stwierdzenie samodzielnoki lokali 

mieszkalnych, a tak2e lokali o innym przeznaczeniu dla celow ustanowienia odrebnej wlasnoki 
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lokali. 

29) Wydawanie za§wiadczen stwierdzajqcych spelnienie wymagan o samodzielnoki lokali 

mieszkalnych, a take lokali o innym przeznaczeniu dla celow ustanowienia odrebnej wlasnoki. 

30) Wydawanie zaSwiadczen potwierdzajqcych wielkok powierzchni uZytkowej i wyposaZenia 

technicznego budynkow i mieszkan dla celow dodatku mieszkaniowego. 

§ 20. 

Wydzial Rolnictwa, Leinictwa i Ochrony Srodowiska 

Do zadali Wydzialu nale4 w szczegOlnoki: 

1) Popularyzacja ochrony przyrody w spoleczenstwie. 

2) Wydawanie: 

a) zaSwiadczen stwierdzajqcych czy dana nieruchomo§6 jest objeta uproszczonym planem urzqdze-

nia lasu lub decyzjq wydanq na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, 

b) wyciqgow z uproszczonego planu urzqdzenia lasu. 

3) Prowadzenie postcpowan dotycz4cych: 

a) ustalania kierunku i terminu wykonania rekultywacji terenu po eksploatacji kopaliny oraz nakla-

danie obowiqzku wykonania rekultywacji na osobe powodujqcq utrate albo ograniczenie warto-

Sci u2ytkowej gruntow w wyniku ich zdewastowania lub zdegradowania, 

b) przeprowadzania kontroli zgodnoki wykonywanych zabiegOw z dokumentacjq rekultywacji 

gruntow w zakresie vvymagan technicznych oraz ich terminowoki, 

c) odbioru wykonania rekultywacji terenu po eksploatacji kopaliny, 

d) sprawowania nadzoru nad gospodarkq le§nq w lasach niestanowiqcych wlasnoki Skarbu Pan-

stwa, 

e) prowadzenia spraw zwiqzanych z vvyplatq ekwiwalentu za wylqczenie grunt6w z upraw rolnych 

i prowadzenie upraw le§nych w lasach niestanowiqcych wlasnoki Skarbu Paristwa, 

f) wykonywania czynnoki zwiqzanych ze zmianq lasu na u2ytek rolny, w odniesieniu do lasow 

niestanowiqcych wlasnoki Skarbu Palistwa, 

g) uznania lasu za ochronny lub pozbawienia go tego charakteru w odniesieniu do lasow niestano-

wiqcych wlasnoki Skarbu Paristwa, 

h) zadan gospodarczych dla wlascicieli lasow nieposiadajqcych planu urzqdzenia lasu, 

i) zlecania wykonania planu urzqdzenia lasu dla lasow nalekqcych do osob fizycznych 

i wspolnot gruntowych, 

j) dokonywania oceny udatnoki upraw le§nych, 
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k) udzielania zezwoleli na usuniecie drzew lub krzewow z terenu nieruchomogei bedqcych wlasno-

§ciq gmin, 

1) usuwania drzew z nieruchomoki bedqcych wlasnogciq Skarbu Pafistwa oraz stanowiqcych mie-

nie powiatu, 

m) moZliwo§ci negatywnego oddzialywania instalacji na §rodowisko oraz zobowiqzania prowadzq-

cego instalacje do ograniczenia jej negatywnego oddzialywania na §rodowisko, 

n) udzielania pozwolefi zintegrowanych, pozwolefi na wprowadzanie gazow i pylow do powietrza, 

o) udzielania zezwolen na emisje gazow cieplarnianych z instalacji objetej systemem handlu upraw-

nieniami do emisji, 

p) udzielania zezwolefi na prowadzenie dzialalno§ci w zakresie przetwarzania i zbierania odpad6w, 

q) udzielania decyzji o dopuszczalnym poziomie halasu dla instalacji, 

r) udzielania pozwolefi na wytwarzanie odpadow, 

s) przyjmowania zgloszefi instalacji mogqcych negatywnie oddzialywk na §rodowisko, z ktorych 

• emisja nie wymaga pozwolenia, 

t) prowadzenia bazy informacji o §rodowisku i jego ochronie, publicznie dostepnych wykazow oraz 

udostepniania spoleczeristwu informacji o §rodowisku i ochronie, 

u) nakladanie obowiqzku ograniczenia oddzialywania na §rodowisko i jego zagroZenia, przywroce-

nia §rodowiska do stanu wlakiwego dla podmiotu negatywnie oddzialywujqcego i korzystajq- 

cego ze §rodowiska, a w przypadku braku moZliwo§ci nalo2enia takiego obowiqzku zobowiqzy-

wania tego podmiotu do uiszczenia na rzecz bud2etow wlageiwych gmin kwoty pienic2nej odpo-

wiadajqcej wysokoki szkod wyniklych z naruszenia stanu §rodowiska, 

v) nakladanie na podmioty korzystajqce ze §. rodowiska obowiqzku dotyczqcego sporzqdzenia 

i przedlo •Zenia przeglqdu ekologicznego, 

w) nakladanie na prowadzqcego instalacje obowiqzku prowadzenia w okre§lonym czasie pomiarow 

• wielkoki emisji w przypadku przekraczania standardow emisyjnych, 

x) nakladanie na zarzqdzajqcego drogq obowiqzku prowadzenia w okre§lonym czasie pomiarow po-

ziomu substancji lub energii w §rodowisku wprowadzanych w zwiqzku z eksploatacjq obiektu 

w przypadku przekraczania standardow jakoki §rodowiska. 

4) Prowadzenie i aktualizacj a wykazu potencj alnie historycznych zanieczyszczefi powierzchni ziemi, 

zidentyfikowanych poprzez ustalenie dzialalno§ci moncej powodowae takie zanieczyszczenie oraz 

ustalenie listy substancji powodujqcych ryzyko, ktorych wystqpienie w glebie lub ziemi jest spodzie-

wane ze wzglcdu na prowadzonq dzialalno§e. 

5) Sporzqdzanie powiatowych planow ochrony §rodowiska. 

6) Zatwierdzanie projekt6w robot geologicznych oraz dokumentacji geologicznych dotyczqcych: 
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a) zioZ kopalin nieobjctych wiasno§ciq gerniczq, poszukiwanych i rozpoznawanych 

na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodq odkrywkowq w ilogci 20 000 m3  w roku kalenda-

rzowym i bez u2ycia grodkow strzalowych, 

b) ujee wed podziemnych, kterych przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczajq 

50 m3/h, 

c) badan geologiczno — inZynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzen-

nego gminy oraz warunkow posadawiania obiektew budowlanych, z wylqczeniem ponad woje-

wodzkich inwestycji liniowych, 

d) odwodnien budowlanych o wydajnoki nieprzekraczajqcej 50 m3/h, 

e) robot geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepla ziemi, 

f) warunkow hydrogeologicznych w zwiqzku z zamierzonym wykonywaniem przedsicwzice mo-

gqcych negatywnie oddzialywae na wody podziemne, w tym powodowae ich zanieczyszczenie, 

dotyczqcych inwestycji zaliczonych do przedsicwzice mogqcych znaczqco oddzialywae na §ro- • 

	

	
dowisko, dla ktorych obowiqzek sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na §rodowisko mote bye 

wymagany, z wylqczeniem przedsicwzice mogqcych negatywnie oddzialywae na wody lecznicze 

oraz ponad wojewodzkich inwestycji liniowych. 

7) Prowadzenie postcpowati dotyczqcych udzielania koncesji na wydobywanie kopalin ze zioZ, jeZeli 

obszar udokumentowanego zlo2a nieobjetego wlasno§ciq gorniczq nie przekracza 2 ha oraz wydo-

bycie kopaliny ze zlo2a nie przekroczy 20 000 m3  w roku kalendarzowym, a dzialalnok bcdzie pro-

wadzona bez u2ycia §rodkow strzalowych, 

8) Prowadzenie spraw zwiqzanych z pobieraniem oplaty melioracyjnej. 

9) Zatwierdzanie w drodze decyzji statutu spolki wodnej. 

10) Rejestracja sprzetu plywajqcego, sluZqcego do polowu amatorskiego ryb. 

• 

11) Wydawanie kart wcdkarskich i legitymacji dla spolecznych straZnikew stray rybackiej. 

12) Wspolpraca z Spolecznq StraZq Rybackq. 

13) Wydzier2awianie polnych obwodow lowieckich oraz ustalanie rocznego czynszu dzier2awnego 

i rozliczanie go micdzy nadle§nictwem a gminami. 

14) Prowadzenie rejestru zwierzqt, zaliczanych do plazow, gad6w, ptakow i ssak6w, przetrzymywa-

nych lub hodowanych na terenie powiatu naleZqcych do gatunkow podlegajqcych ograniczeniom na 

podstawie przepisow prawa Unii Europejskiej. 

15) Wydawanie zezwolen na: 

a) posiadanie i hodowlc chartow rasowych lub ich mieszancow, 

b) odstcpstwa, w szczegolnych przypadkach, od zakazu ploszenia, chwytania, przetrzymywa-

nia, ranienia i zabijania zwierzqt. 
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§ 21. 

Wydzial Komunikacji i Drog 

Do zadan Wydzialu naleZy w szczegolnoSei: 

1) w zakresie rejestracji pojazdow: 

a) prowadzenie ewidencji pojazdow i ich 

b) rejestrowanie pojazdow, 

c) wyrejestrowanie pojazdow, 

d) wydawanie za§wiadczen z zakresu rejestracji pojazdow, 

e) przyjmowanie zawiadomien o zbyciu pojazdow, 

f) wydawanie wtornikow oznaczen pojazdow, 

g) nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu, 

h) czasowe wycofanie pojazdow z ruchu oraz przywracanie ich do ruchu, 
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i) sporzqdzanie i przekazywanie comiesiecznych informacji o zarejestrowanych i wyrejestro- 

wanych pojazdach, o ktorych mowa w przepisach o podatkach i oplatach lokalnych, do organu 

podatkowego, 

2) w zakresie wydawania uprawniefi do kierowania pojazdami: 

a) prowadzenie ewidencji kierowcow i ()sob bez uprawnien, 

b) wydawanie profili kandydatow na kierowcow (PKK), 

c) wydawanie krajowych praw jazdy i pozwolen na kierowanie tramwajem, 

d) wpisywanie w prawach jazdy kierowcow zawodowych potwierdzenia odbycia odpowied-

niego rodzaju kwalifikacji albo szkolenia okresowego, 

e) wydawanie miedzynarodowych praw jazdy, 

f) wykonywanie wyrokow sqdowych w zakresie orzeczonych zakazow prowadzenia pojazdow • 	mechanicznych, 

g) zatrzymanie i zwracanie praw jazdy, 

h) cofanie i przywracanie uprawnien do kierowania pojazdami, 

i) kierowanie ()sob posiadajqcych uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne badania 

lekarskie, psychologiczne, kontrolne sprawdzenie kwalifikacji oraz kursy reedukacyjne, 

j) wydawanie zezwolefi na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i pojazdem przewo2qcym 

warto§ci pienicZne, 

3) w zakresie dzialalno§ci gospodarczej: 

a) wydawanie i cofanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewonika drogowego ()sob 

i rzeczy, 
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b) wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie po§rednictwa 

przy przewozie rzeczy, w zakresie przewozu osob samochodem osobowym, 

c) wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu 

osob samochodem osobowym, 

d) wydawanie i cofanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu 

osob pojazdem samochodowym, przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyZej 7 

osob nie wiecej ni2 9 osob lqcznie z kierowcq, 

e) wydawanie za§wiadczen na krajowe przewozy drogowe na potrzeby wlasne osob i rzeczy, 

0 wydawanie i cofanie zezwolen na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych prze-

wozow osob, 

g) kontrolowanie przedsicbiorcow posiadajqcych zezwolenie, licencjg lub za§wiadczenie, 

h) przekazywaniem do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsicbiorcow Transportu Dro-

gowego danych, o ktorych mowa w art. 82h ust. 1 i 3 ustawy o transporcie drogowym, 

i) wpisywanie i vvykre§lanie z rejestru dzialalnoki regulowanej przedsicbiorcow prowadzqcych 

(Arodki szkolenia kierowcow, 

j) wydawanie i cofanie po§wiadczenia potwierdzajqcego spelnianie dodatkowych wymagan 

przez przedsiebiorcc prowadzqcego o§rodek szkolenia kierowcow, 

k) sporzqdzanie analizy i podawanie do publicznej wiadomoki wynikow analizy statystycznej 

w zakresie §redniej zdawalnoki ()sob szkolonych oraz liczby skarg, 

1) wpisywanie i wykre§lanie z rejestru dzialalnoki regulowanej przedsiebiorcow prowadzqcych 

stacje kontroli pojazdow, 

m) sprawowanie nadzoru nad przedsiebiorcami wpisanymi do rejestru dzialalnoki regulowanej, 

n) wpisywanie i wykre§lanie z ewidencji instruktorOw nauki jazdy, 

o) wpisywanie i wykre§lanie z ewidencji wykladowcow, 

p) wydawanie i cofanie uprawnien do przeprowadzenia badan technicznych pojazdow, 

q) realizowanie spraw zwiqzanych z usuwaniem, przechowywaniem i przepadkiem pojazdu usu-

nietego z drogi na rzecz powiatu, 

r) realizowanie spraw zwiqzanych z organizacjq publicznego transportu zbiorowego. 

4) w zakresie zarzqdzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych: 

a) wprowadzanie zakazu pedzenia zwierzqt na okregonych drogach lub obszarach oraz w okre-

§lonym czasie, 

b) wydawanie na czas okreSiony zezwolen na wielokrotny przejazd pojazdow o masie, naci-

skach osi lub wymiarach wraz z ladunkiem lub bez ladunku wickszych od dopuszczalnych 

dla danej drogi, 
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c) wydawanie zezwoleti na wykorzystanie w sposob szczegolny dr6g w ramach zawod6w spor-

towych, rajdow, wygcigow, zgromadzen i innych imprez. 

§ 22. 

Wydzial Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 

Do zadati Wydzialu naleZy w szczegolno§ci: 

1) W zakresie o§wiaty: 

a) Realizowanie zadati zwiqzanych z zakladaniem i prowadzeniem publicznych szkol 

ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych, przedszkoli i szkol specjalnych, placOwek 

opiekunczo- wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

b) Zapewnianie warunkow ksztalcenia, wychowania i opieki w szkolach i placowkach. 

c) Przygotowanie projektu planu sieci publicznych szkol ponadgimnazjalnych 

• i ponadpodstawowych. 

d) Prowadzenie spraw zwiqzanych z dzialalno§cia szkoly lub placowki w zakresie organizacji 

warunkow ksztalcenia, wychowania i opieki, oraz spraw kadrowych i administracyjnych. 

e) Przygotowywanie projektow wystqpien w sprawach dydaktyczno-wychowawczych 

i opiekunczych do dyrektora szkoly lub placowki i organu sprawuj4cego nadzor pedagogiczny. 

f) Prowadzenie spraw zwiqzanych z powierzaniem stanowiska dyrektora szkoly lub placowki. 

g) Prowadzenie spraw zwiqzanych z odwolywaniem ze stanowiska dyrektora szkoly lub placowki. 

h) Opiniowanie powierzenia innych stanowisk kierowniczych w szkolach i placowkach oraz 

odwolania z tych stanowisk. 

i) Wyra2anie opinii w sprawie przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania 

• 
do innej szkoly. 

j) Nakladanie na nauczyciela obowiqzku podjecia pracy w innej szkole w tej samej miejscowo§ci, 

gdy zachodzi potrzeba uzupelnienia tygodniowego obowiqzkowego wymiaru zajee. 

k) Prowadzenie spraw zwiqzanych z awansem zawodowym nauczycieli prowadzonych szkOl 

i placOwek o§wiatowych. 

1) Wspoldzialanie z kuratorem o§wiaty w dokonywaniu oceny pracy dyrektora szkoly 

lub placOwki. 

1) WspOldzialanie z dyrektorem szkoly w sprawie wprowadzenia nowych kierunkow ksztalcenia 

w szkolach zawodowych 

m) Prowadzenie spraw zwiqzanych z przyznawaniem orderow, odznaczen i nagrod nauczycielom 

i dyrektorom szkol oraz placowek. 

n) Prowadzenie spraw zwiqzanych z zakladaniem, ewidencjonowaniem i likwidowaniem szkOl 
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lub placowek publicznych przez osobc prawnq lub fizycznq. 

o) Przygotowywanie dokumentacji o zamiarze likwidacji szkoly lub placowki publicznej oraz 

przejmowanie dokumentacji z likwidowanej szkoly (z wyjqtkiem dokumentacji przebiegu 

nauczania) i placowki. 

p) Prowadzenie spaw zwiqzanych z zakiadaniem i likwidowaniem szkol i placowek 

niepublicznych. 

r) Prowadzenie ewidencji szkol i placowek niepublicznych. 

s) Prowadzenie spraw zwiazanych z nadawaniem i cofaniem szkolom niepublicznym uprawnierl 

szkoly publicznej. 

t) Nadzor nad dzialalnogciq szkol i placowek w zakresie: 

- przestrzegania obowiqzujqcych przepisow dotyczqcych bezpieczeristwa i higieny pracy 

pracownikow i uczniow, 

- przestrzegania przepisow dotyczqcych organizacji pracy szkoly i placowki. 

• - przestrzegania przepisow dotyczqcych spraw kadrowych. 

u) Wskazywanie w systemie informatycznym nieletnich i umieszczanie ich w miodzieZowych 

o§rodkach wychowawczych lub kierowanie na wniosek rodzica do rniodzieZowych ogrodkOw 

so cj oterapii. 

w) Sprawdzanie poprawno§ci danych przekazanych przez szkoly i placowki o§wiatowe oraz 

sporzqdzania zbiorczych sprawozdan i przekazywanie danych w systemie informacji o§wiatowej. 

2) W zakresie ochrony zdrowia: 

a) Przygotowanie zezwolen na sprowadzenie zwlok i szczqtkow z obcego panstwa. 

b) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisu ustawy o cmentarzach i chowaniu 

zmarlych. 

3) W zakresie kultury: 

• a) Przyjmowanie informacji od osOb prowadzqcych roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia 

przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku. 

b) Zawiadamianie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o wykopalisku lub znalezisku 

archeologicznym. 

c) Przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia 

tymczasowego zajccia. 

4) W zakresie sportu: 

a) Tworzenie warunkow prawno - organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury 

fizycznej. 

b) Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubow sportowych oraz klubow sportowych 

dzialajqcych w formie stowarzyszenia, ktorych statuty nie przewidujq prowadzenia dzialalno§ci 
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gospodarczej. 

c) Prowadzenie dokumentacji dotyczqcej stypendiow i nagrod sportowych. 

d) Wspoldzialanie z organizacjami pozarzqdowymi w zakresie realizacji zadati sportowych. 

e) Organizowanie dzialalnoki w dziedzinie rekreacji ruchowej, w tym: 

- popularyzacja walorow rekreacji ruchowej, 

- organizowanie zajee, zawod6w i imprez sportowo rekreacyjnych. 

§ 23. 

Wydzial Zarmdzania Kryzysowego 

Rozdzial I 

Do zadan Wydzialu nalezy w szczegolno§ci: 

1) W zakresie spraw obronnych: 

a) Kierowanie przygotowywaniem jednostek organizacyjnych powiatu do realizacji zadall 

• obronnych, w tym zleconych przez Wojewode. 

b) Opracowywanie rocznych wytycznych oraz planu przedsiewzice w zakresie pozamilitarnych 

przygotowan obronnych w powiecie pultuskim. 

c) Opracowywanie planow i programOw szkolenia obronnego, a take organizowanie szkolenia 

i prowadzenia dokumentacji szkoleniowej. 

d) Opracowywanie planu operacyjnego funkcjonowania powiatu pultuskiego w warunkach ze-

wnetrznego zagro2enia bezpieczelistwa paristwa i w czasie wojny. 

e) Opracowanie i aktualizacja planu przygotowan podmiotow leczniczych powiatu pultuskiego 

na potrzeby obronne paristwa. 

f) Opracowanie dokumentacji, obsluga i koordynowanie pracy Stanowiska Kierowania Starosty 

zapewniajqcego realizacjc zadan obronnych w wy2szych stanach gotowoki obronnej pan- 
. 	stwa. 

g) Opracowanie projektu regulaminu Starostwa na czas wojny oraz projektu zarzqdzenia Staro-

sty wprowadzajqcego ww. regulamin w Zycie. 

h) NadzOr nad opracowywaniem i bie2qcym uaktualnianiem dokumentow zapewniajqcych 

sprawne wykonywanie zadan obronnych w wy2szych stanach gotowo§ci obronnej. 

i) Opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stalego Dyzuru. 

j) Planowanie i realizowanie przedsiewzice zwiqzanych ze §wiadczeniami na rzecz obrony 

w zakresie potrzeb vvynikajqcych z zadan realizowanych przez Starostc. 

k) Prowadzenie spraw zwiqzanych z reklamowaniem Zolnierzy rezerwy od obowiqzku pelnienia 

czynnej slu2by wojskowej w czasie ogloszenia mobilizacji i wojny. 
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1) Opracowywanie dokumentacji oraz realizowanie przedsiewzice do prowadzenia mobilizacyj- 

nego rozwiniccia Sil Zbrojnych w ramach Akcji Kurierskiej na terenie powiatu. 

m) Planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadan obronnych. 

n) Opracowanie dokumentacji FINS (wsparcie panstwa gospodarza). 

o) Wykonywanie zadati w zakresie planowania dostaw, uslug i §wiadczeri na rzecz obronno§ci, 

w tym Sil Zbrojnych oraz w ramach FINS. 

p) Prowadzenie spraw zwiqzanych ze zwiqzkami kombatanckimi dzialajqcymi na terenie po-

wiatu pultuskiego, w tym aktualizowanie vvykazow imiennych czIonkow poszczegolnych or-

ganizacji kombatanckich. 

q) Wspoldzialanie z Wojskowym Komendantem Uzupelnien w Wyszkowie w zakresie dosko-

nalenia wspolpracy cywilno-wojskowej, Akcji Kurierskiej, reklamowania pracownik6w Sta-

rostwa wykonujqcych zadania obronne od pelnienia czynnej slu2by wojskowej, gwiadczen 

rzeczowych i osobistych na rzecz obrony i FINS. 
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r) Wspolpraca z organizacjami proobronnymi i stowarzyszeniami na potrzeby bezpieczenstwa 

narodowego, w tym zarzqdzania kryzysowego i obronnoki panstwa. 

2) W zakresie planowania cywilnego i zarzqdzania kryzysowego: 

a) Realizowanie zadan z zakresu planowania cywilnego, w tym: 

- wykonywanie przedsicwziee majqcych na celu przygotowanie administracji publicznej 

powiatu do zarzqdzania kryzysowego, 

- planowanie wsparcia Sil Zbrojnych w razie ich ulycia oraz planowanie wykorzystania 

Sil Zbrojnych do realizacji zadan z zakresu zarzqdzania kryzysowego, 

- opracowywanie i aktualizacja baz danych niezbednych w procesie zarzqdzania kryzysowego. 

b) Organizowanie wykonania ustawowych zadati Starosty w sprawach zarzqdzania kryzyso-

wego, ktore Starosta wykonuje przy pomocy powiatowej administracji zespolonej • 

	

	
i jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowego zespolu zarzqdzania kryzysowego, 

w zakresie: 

- kierowania monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutkow zagroZen 

na terenie powiatu, 

- realizacjq zadan z zakresu planowania cywilnego, w tym: opracowywanie i przekladanie wo-

jewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarzqdzania kryzysowego, realizacja zaleceri 

wojewody do powiatowych planow zarzqdzania kryzysowego, wydawanie organom gmin 

zalecen do gminnych planow zarzqdzania kryzysowego, zatwierdzenie gminnego planu za-

rzqdzania kryzysowego, 

- organizowaniem i prowadzeniem szkolen, owiczen i treningow z zakresu zarzqdzania kryzy-

sowego, 
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- wykonywaniem przedsiewzice wynikajqcych z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu 

pultuskiego w warunkach zewnetrznego zagroZenia bezpieczenstwa panstwa i w czasie 

wojny, 

zapobiegania, przeciwdzialania i usuwania skutkow zdarzeti o charakterze terrorystycznym 

oraz wspoldzialania w tym zakresie z Szefem Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, 

- organizacji i realizacji zadati z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 

c) Realizacja zadalt zwiqzanych z zapewnieniem obsfugi i funkcjonowaniem Powiatowego Ze-

spolu Zarzqdzania Kryzysowego, w tym: 

- opracowanie projektow regulaminu dzialania zespolu, 

- opracowanie rocznych planow pracy zespolu oraz sprawozdan z realizacji planu i dzialati ze-

spolu, 

- przedstawienie propozycji przedmiotu i terminu posiedzeti zespolu, 

- obsiuga administracyjna posiedzefi zespolu. 

3) W zakresie Powiatowego Centrum Zarzqdzania Kryzysowego: 

a) Opracowywanie regulaminow dzialania oraz planow rozwiniecia centrum. 

b) Organizowanie dzialan oraz realizacja ustawowych zadan centrum, m.in. pelnienie calodobo-

wych dyZurow (w godzinach pracy Starostwa oraz wg potrzeb po godzinach pracy Starostwa) 

w celu zapewnienia przeplywu informacji na potrzeby zarzqdzania kryzysowego, 

w tym pod telefonem sluZbowym wg grafiku po godzinach pracy Starostwa. 

c) Koordynowanie dzialati ratowniczych na terenie powiatu przy pomocy centrum. 

d) Prowadzenie strony internetowej Powiatowego Centrum Zarzqdzania Kryzysowego. 

4) W zakresie ochrony przeciwpowodziowej: 

a) Organizowanie i koordynowanie dzialati w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na terenie 

powiatu. 

b) Opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodziq powiatu pultuskiego i jego aktu-

alizowanie. 

c) Prowadzenie spraw zwiqzanych z wyposaZeniem i utrzymaniem powiatowego magazynu prze-

ciwpowodziowego. 

d) Opracowywanie i przekladanie StaroScie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

powiatu pultuskiego celem przedloZenia Radzie Powiatu. 

5) W zakresie obrony cywilnej: 

a) Realizacja zadan Szefa Obrony Cywilnej Powiatu — Starosty, ujetych w rozporzqdzeniu 

Rady Ministr6w z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania 

Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefow obrony cywilnej wojewodztw, powiatow i gmin, 

w tym: 
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- ustalanie zadan, kontrola ich realizacji oraz koordynacja i kierowanie dzialalno§ciq 

w zakresie przygotowania i realizacji przedsiewziee obrony cywilnej, 

- dokonywanie oceny stanu przygotowan obrony cywilnej, 

- opracowanie i utrzymanie w ciqglej aktualno§ci planu obrony cywilnej powiatu oraz uzgad-

nianie gminnych planow obrony cywilnej, 

- opracowywanie i uzgadnianie rocznych planow dzialania w zakresie obrony cywilnej, 

- organizowanie szkolen oraz owiczen obrony cywilnej, 

- koordynacja przygotowywania i zapewnienia dzialania systemu wykrywania i alarmowania 

oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagroeniach, 

- koordynowanie przygotowywania i organizacji ewakuacji ludno§ci na wypadek powstania 

masowego zagroZenia dla Zycia i zdrowia na znacznym obszarze, w tym opracowanie 

i aktualizowanie planu ewakuacji II i III stopnia na terenie powiatu, 

- organizowanie tworzenia i przygotowywania do dzialan jednostek organizacyjnych obrony 

cywilnej, 

- opracowanie i aktualizacja planu ochrony zabytkow powiatu pultuskiego na wypadek kon-

fliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, 

- wspolpraca z terenowymi organami administracji wojskowej. 

b) Prowadzenie spraw zwiqzanych z wyposaZeniem i utrzymaniem powiatowego magazynu 

obrony cywilnej. 

6) W zakresie spraw obywatelskich, bezpieczenstwa publicznego oraz nadzoru nad fundacjami 

i stowarzyszeniami: 

a) Realizacja zadati Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi sluZbami, inspek-

cjami i straZami oraz zadan okre§lonych w ustawach w zakresie porzqdku publicznego 

i bezpieczenstwa obywateli. 

b) Zapewnienie obsiugi i funkcjonowania Komisji Bezpieczenstwa i Porzqdku powolanej 

przez Staroste poprzez przygotowywanie projektow planow, sprawozdan oraz organizowanie 

posiedzen pracy Komisji. 

c) Udzial w przygotowywaniu projektu powiatowego programu zapobiegania przestepczoki 

oraz porzqdku publicznego i bezpieczenstwa obywateli. 

d) Sprawowanie nadzoru nad dzialalno§ciq fundacji, stowarzyszen rejestrowych i zwyklych 

oraz prowadzenie stosownych rejestrow organizacji pozarzqdowych, majqcych swojq sie-

dzibe na terenie powiatu oraz koordynowanie wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi , 

w tym opracowanie i realizacja programu wspolpracy z organizacjami pozarzqdowymi 

e) Organizowanie i prowadzenie kwalifikacji wojskowej zgodnie z zaleceniami organOw nad-

rzednych. 
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7) Kontrola i nadzor nad stanem realizacji zadali okre§lonych przez wia§ciwe organy z zakresu 

obronno§ci, obrony cywilnej, planowania cywilnego oraz zarzqdzania kryzysowego komorek 

organizacyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu. 

Rozdzial II 

Pion Ochrony Informacji Niejawnych 

W Starostwie Powiatowym w Pultusku funkcjonuje Pion Ochrony Informacji Niejawnych, 

do kt6rego naleZy w szczegolnoki: 

1) Zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Starostwie. 

2) Prowadzenie Kancelarii Niejawnej Starostwa. 

3) Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisow o ochronie tych infor-

macji, w szczegolnoki okresowe kontrole ewidencji, materialow i obiegu dokumentow. 

4) Zapewnienie ochrony system6w teleinformatycznych, w ktorych sq przetwarzane informacje 

niejawne, w tym weryfikacja i bieZqca kontrola zgodno§ci funkcjonowania systemu teleinforma-

tycznego ze szczegolnymi wymaganiami bezpieczenstwa oraz przestrzegania procedur bezpiecz-

nej eksploatacji. 

5) Zarzqdzanie ryzykiem bezpieczenstwa informacji niejawnych, w tym szacowanie ryzyka. 

6) Opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych oraz nadzorowanie jego 

realizacji.  

7) Prowadzenie szkolen w zakresie ochrony informacji niejawnych i wydawanie za§vviadczen 

o przeszkoleniu. 

8) Prowadzenie kontrolnych i zwyklych postepowan sprawdzajqcych oraz wydawanie po§wiadczen 

bezpieczenstwa, upowaZniajqcych do informacji niejawnych o klauzuli „poufne". 

9) Prowadzenie wykazu ()sob zatrudnionych lub pelniqcych sluZbc w Starostwie Powiatowym 

w Pultusku albo wykonujqcych czynno§ci zlecone, ktore posiadajq uprawnienia do dostcpu 

do informacji niejawnych, oraz osob, ktorym odmovviono wydania po§wiadczenia bezpieczen-

stwa lub je cofnicto. 

10) Wyja§nianie okolicznoki naruszenia przepisow o ochronie informacji niejawnych. 

11) Wspolpraca z wia§ciwymi sluZbami ochrony panstwa w zakresie zadan vvynikajqcych z ustawy 

o ochronie informacji niejawnych. 

§ 24. 

Powiatowy Rzecznik Konsumentow 

1. Do zadali Powiatowego Rzecznika KonsumentOw naleZy w szczegolno§ci: 

1) Zapewnienie bezplatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony 
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interesow konsumentow. 

2) Skladanie wnioskow w sprawie stanowienia i zmiany prawa miejscowego w zakresie ochrony 

konsumentow. 

3) Wystepowanie do przedsiebiorcow w sprawach ochrony praw i interesow konsumentow. 

4) Wspoldzialanie z wlakiwq Delegaturq Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow, Inspekcjq 

Handlowq oraz organizacjami konsumenckimi. 

5) Wytaczanie pow6dztw na rzecz konsumentow oraz wstepowanie za ich zgodq do toczqcego sic 

postepowania w sprawach o ochrone interesow konsumentow. 

6) Wykonywanie innych zadali okralonych w ustawach lub przepisach odrebnych. 

2. Powiatowy Rzecznik Konsumentow w terminie do 31 marca kaMego roku, przedklada Starokie 

do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej dzialalnoki w roku poprzednim. Zatwierdzone 

przez Starostc sprawozdanie przekazuje do wlakiwej miejscowoki Delegatury Urzedu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentow. 

3. Rzecznik Konsument6w przekazuje na bie4co delegaturze urzedu wnioski i problemy dotyczqce 

ochrony konsumentow, ktore wymagajq dzialafi na szczeblu administracji rzqdowej. 

• 

§ 25. 

Radca Prawny 

Radca Prawny wykonuje zadania olcre§lone w ustawie o radcach prawnych, a w szczegolnoki 

realizuje zadania z zakresu: 

1) wydawania opinii prawnych dotycz4cych w szczegolnoki: 

a) aktow prawnych o charakterze ogolnym, 

b) zawieranych umow, 

c) spraw z zakresu prawa pracy, 

d) zgloszonych roszczen majqtkowych, 

e) spraw zwiqzanych z postepowaniem przed organami orzekajqcymi, 

f) umarzania wierzytelnoki, 

g) zawiadamiania organu powolanego do §cigania przestepstw o podejrzeniu popelnienia 

przestcpstwa; 

2) systematycznego informowania pracownikow Starostwa o obowiqzujqcych aktach prawnych; 

3) udzielania pracownikom Starostwa opinii i porad prawnych oraz wyja§nieli w zakresie 

stosowania prawa; 

4) uczestniczenia w prowadzonych rokowaniach, ktorych celem jest nawiqzywanie, zmiana lub 

rozwiqzywanie stosunku prawnego, a w szczegolnoki um6w; 

5) nadzoru prawnego nad egzekucjq naleZnoki starostwa; 
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6) wystcpowania w charakterze pelnomocnika starosty w postepowaniu sqdowym, 

administracyjnym oraz przed innymi organami orzekajqcymi; 

7) opiniowania pod wzglcdem prawnym projektow uchwal rady i zarzqdu. 

§ 26. 

Audytor Wewngtrzny 

Do zadan Audytora Wewnetrznego nale2y w szczegolno§ci: 

1) Dokonywanie oceny kontroli zarzqdczej I i II poziomu oraz przekazywanie obiektywnej 

i niezale2nej oceny adekwatno§ci, skutecznoSci i efektywnoki kontroli zarzqdczej w Starostwie 

(I poziom kontroli zarzqdczej) oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych (II poziom 

kontroli zarzqdczej). 

2) Przygotowywanie rocznego planu audytu wewnetrznego. 

3) Sporzqdzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnetrznego. 

4) Realizacja zadan audytowych lub czynno§ci doradczych na podstawie rocznego planu audytu 

wewnetrznego. 

5) Realizacja czynno§ci sprawdzajqcych poziom wdro2enia zalecen audytowych. 

6) Dokonywanie analizy obszarOw ryzyka w zakresie dzialania Starostwa Powiatowego oraz 

j ednostek organizacyjnych powiatu. 

7) Prowadzenie akt bie24cych i stalych audytu wewnetrznego 

§ 27. 

Stanowisko Pracy ds. Informatyki 

Do podstawowych zadan Stanowiska Pracy ds. Informatyki nale2y: 

1) W zakresie zapewnienia obslugi informatycznej: 

a) kreowanie wewnetrznych dokumentow dotyczqcych obslugi informatycznej, 

b) koordynowanie dzialati z zakresu informatyki w Starostwie, 

c) opracowywanie i realizacja planow dotyczqcych informatyzacji w Starostwie, 

d) planowanie rozwoju sieci LAN i WAN Starostwa, 

e) realizowanie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej, 

f) proponowanie i wdra2anie nowych systemow informatycznych, 

g) bie2qce naprawy sprzetu, 

h) instalowanie oprogramowania, 

i) proponowanie organizacji szkolen w zakresie obslugi sprzetu i oprogramowania informatycznego, 

j) prowadzenie wykazu sprzetu komputerowego i oprogramowania zainstalowanego w Starostwie. 

35 



2) W zakresie administracji systemami: 

a) kreowanie wewnetrznych dokumentow dotyczqcych administracji systemami, 

b) administracja serwerow i utrzymanie sprawnoki systemOw operacyjnych, 

c) zarzqdzanie kontami u2ytkownikow w systemach informatycznych Starostwa, 

d) administracja systernow bedqcych na wyposaZeniu Starostwa, 

e) administracja serwisami internetowymi i kontami e-mail Starostwa. 

3) W zakresie bezpieczetistwa przetwarzania danych: 

a) zapewnienie ochrony danych osobowych wg wewnetrznych dokument6w Starostwa 

b) nadz6r nad przestrzeganiem zasad okreglonych w wewnetrznych dokumentach Starostwa 

c) nadzor nad zapewnieniem ochrony praw autorskich w zakresie oprogramowania, 

d) zabezpieczenie ciqgloki funkcjonowania infrastruktury informatycznej, 

e) tworzenie kopii bezpieczelistwa danych i systemow. 

I 	§ 28. 

Stanowisko Pracy ds. Wynagrodzeti 

Do zadati Stanowiska Pracy ds. Wynagrodzen naleZy w szczegolnoki: 

1) sporzqdzanie listy plac, prowadzenie dokumentacji placowej oraz ewidencji naliczania 

i terminowego oplacania skladek na ubezpieczenia spoleczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz 

innych obligatoryjnych wplat od wyplacanych vvynagrodzen zgodnie z obowiqzujqcymi 

przepisami w tym zakresie, 

2) prowadzenie dokumentacji w zakresie wyplacanych gwiadczen z ubezpieczenia spolecznego, 

3) prowadzenie pelnej dokumentacji w zakresie naliczania podatku dochodowego od osOb 

fizycznych, 

4 rozliczanie umow o dzielo i urnow zlecenia, • 5) naliczanie wysokoki diet radnych Rady Powiatu, Przewodniczqcego i Wiceprzewodniczqcych 

Rady Powiatu, Przewodniczqcych poszczegolnych Komisji Stalych, czlonkow Zarzqdu Powiatu, 

6) sporzqdzanie deklaracji do Urzedu Skarbowego, ZUS oraz wymaganych przepisami sprawozdati 

GUS, 

7) wystawianie zagwiadczeti o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, 

8) wspOldzialanie z organami skarbowymi i innymi urzedami w sprawach merytorycznie zwiqzanych 

z wykonywanymi zadaniami na stanowisku, 

9) bieZqca analiza funduszu plac Starostwa Powiatowego oraz kontrola prawidlowoki jego 

wykorzystania, 

10) wspolpraca w przygotowaniu budZetu powiatu, 

11) wspolpraca w zakresie wprowadzania zmian w uchwale budZetowej. 
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§ 29. 

Inspektor Ochrony Danych 

Do zadan Inspektora Ochrony Danych nalezy w szczegolnoki: 

1) informowanie Starosty, podmiotu przetwarzajacego oraz pracownikow Starostwa, ktorzy 

przetwarzajq dam osobowe, o obowiazkach spoczywajacych na nich na mocy Rozporzadzenia 

Ogolnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) oraz innych przepisow o ochronie danych, 

2) doradzanie Starogcie w sprawie obowiazkow spoczywajacych na Starostwie, wynikajacych 

z RODO oraz innych przepisow o ochronie danych osobowych, 

3) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisow o ochronie danych osobowych oraz 

wewnetrznych polityk Starostwa w dziedzinie ochrony danych osobowych, 

4) szkolenie personelu uczestniczacego w operacjach przetwarzania, 

5) wykonywanie audytow zgodno§ci przetwarzania danych osobowych, 

S 6) udzielanie zalecen, co do oceny skutkow dla ochrony danych praz monitorowanie ich wykonania 

zgodnie z art. 35 RODO, 

7) prowadzenie wspolpracy z organem nadzorczym, 

8) pelnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach zwiazanych 

z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o ktorych mowa w art. 36 RODO 

oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach. 

Rozdzial VI 

Zasady podpisywania pism 

§ 30. 

1110 1. Do podpisu Starosty zastrzeZone sq w szczegolnoki: 

1) korespondencja o charakterze reprezentacyjnym; 

2) korespondencja kierowana do Sejmu i Senatu RP, poslow i senatorOw RP, naczelnych 

organow administracji, wojewodow, marszalkow wojewodztw; 

3) odpowiedzi na skargi, wnioski, petycje dotyczace dzialalno§ci Starostwa; 

4) protokoly i odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w Starostwie; 

5) odpowiedzi na interpelacje Radnych; 

6) korespondencja adresowana imiennie; 

7) decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych, postanowienia, za§wiadczenia; 

8) korespondencja dotyczaca mienia Skarbu Palistwa; 

9) delegacje sluZbowe dla pracownikow Starostwa Powiatowego i kierownikow powiatowych 
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jednostek organizacyjnych. 

2. W czasie nieobecnoki Starosty spowodowanej urlopem, delegacjq sluThowq lub chorobq, 

dokumenty okre§lone w ust. 1 podpisuje Wicestarosta. 

3. Wicestarosta podpisuje w szczegolnoki: 

1) pisma i dokumenty w zakresie spraw przez siebie prowadzonych; 

2) decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej—na podstawie 

upowaZnienia Starosty; 

3) dokumenty w zakresie ustalonym przez Staroste. 

4. SzczegOlowe zasady obiegu dokumentow w Starostwie okregla Starosta stosownym 

Zarzqdzeniem. 

Rozdzial VII 

Tryb przyjmowania, rozpatrywania skarg, wnioskow i petycji 

Szczegolowy sposob przyjmowania, rozpatrywania skarg, wnioskow i petycji regulujq zarzqdzenia 

Starosty. 

ROZDZIAL VIII 

Organizacja dziatalnoici kontrolnej 

§ 3 1 . 

Celem kontroli jest: 

1. Zapewnienie Zarzqdowi informacji niezbednych do efektywnego kierowania gospodarkq 

Powiatu i podejmowania prawidlowych decyzji. 

• 2. Ocena stopnia wykonania zadan, prawidlowo§ci i legalnoki dzialania oraz skuteczno§ci 

stosowanych metod i §rodkow. 

3. Doskonalenie metod pracy Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. 

§ 32. 

1. System kontroli obejmuje kontrole wewnctrznq przeprowadzonq w wydzialach i jednostkach 

organizacyjnych oraz kontrole zewnetrznq prowadzonq przez jednostki zewnetrzne. 

2. Zasady prowadzenia kontroli wewnetrznej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych okre§la 

stosowne zarzqdzenie Starosty. 

§ 3 3 . 

W Starostwie funkcjonuje system kontroli zarzqdczej, ktorego szczegolowe zasady okreglajq 

stosowne zarzqdzenia Starosty. 
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ROZDZIAL. IX 

Zasady opracowywania i uzgadniania projektow aktow prawnych 

§ 34. 

1. Na podstawie upowa2nieri ustawowych organom Powiatu i Starokie przysluguje prawo 

stanowienia aktow normatywnych o charakterze przepis6w powszechnie obowiazujacych 

na obszarze powiatu oraz aktow wewnctrznych obowiazujacych pracownik6w Starostwa 

oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. 

2. Akty normatywne, o ktorych mowa w ust. 1, ustanawiaja: 

1) Rada w formie uchwal, w sprawach okreglonych przepisami ustaw i Statutem Powiatu; 

2) Zarzad w formie: 

a) przepis6w porzadkowych — w przypadkach okre§lonych w art. 42 ust. 2 ustawy, 

b) uchwal — je2eli zachodzi potrzeba wydania danego aktu dla wykonania ustawy, 

rozporzadzenia lub uchwaly rady, 

3) Starosta w formie zarzadzen. 

3. Projekty uchwal Rady i Zarzqdu opracowywane sq przez Sekretarza, Skarbnika, dyrektor6w 

wydzialow oraz pracownikOw zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach. 

4. Projekt aktu prawnego, o ktorym mowa w ust. 3, uzgodniony i zaopiniowany przez radce 

prawnego, z podpisem pracownika, ktory faktycznie sporzadzil dokument oraz z podpisem 

dyrektora wia§ciwego wydzialu nale2y zlo2ye do Wydzialu Obsiugi Rady i Zarmdu. 

5. Projekt zarzadzenia Starosty opracowuja: Sekretarz, Skarbnik, dyrektorzy wydzialow oraz 

pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach. 

6. Zarzadzenie po zaopiniowaniu przez radcy prawnego i po podpisaniu przez Starostc podlega 

rejestracji przez Wydzial Organizacji i Nadzoru. 

ROZDZIAL X 

Postepowanie z pieczyciami 

§ 35. 

SzczegOlowy spos6b postepowania z pieczcciami urzedowymi reguluje zarzadzenie Starosty. 

ROZDZIAL XI 

Postanowienia kolicowe 

§ 36. 

1. Organizacje i porzadek pracy oraz zwiazane z tym prawa i obowiazki pracodawcy i pracownikOw 
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SEKRETARZ POWIATU 
voi, 

a Jankowski 

okreSla Regulamin Pracy ustalony przez Starostc w drodze zarzqdzenia. 

2. Dyrektorzy i pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy za pogrednictwem 

Sekretarza zobowiqzani sq przekladae Starokie wnioski w sprawach aktualizacji niniejszego 

regulaminu. 

3. Spory kompetencyjne i wqtpliwoki rozstrzyga Starosta. 

4. Zmiany w Regulaminie uchwala Zarzqd. 



Zalqcznik 

do Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Pultusku 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STAROSTWA 

§ 1. 

Wydzial Organizacji Nadzoru 

1. Dyrektor Wydzialu. 

2. Stanowiska ds. organizacyjnych, gospodarowania mieniem i archiwum. 

3. Stanowiska ds. obsiugi administracyjno-biurowej Starosty i Wicestarosty oraz Starostwa. 

4. Stanowisko ds. kadr i szkolen. 

• 5. Stanowiska ds. zamowien publicznych i zaopatrzenia oraz udostepniania informacji publicznej. 

6. Kierowca samochodu osobowego. 

7. Konserwator. 

8. Robotnicy gospodarczy. 

9. Stanowisko ds. bhp i ppoZ. 

10. Goniec. 

§ 2. 

Wydzial Obsiugi Rady i Zarzqdu 

1. Dyrektor Wydzialu. 

2. Stanowisko ds. obslugi Rady, Komisji Rady i Zarmdu. 

• 	§ 3. 

Wydzial Finansow 

1. Dyrektor Wydzialu- glovvny ksiegowy Starostwa Powiatowego. 

2. Stanowiska pracy ds. realizacji budZetu oraz zadan pozabudZetowych. 

3. Stanowiska ds. ksiegowoki i sprawozdawczoki bud2etowej. 

§ 4. 

Wydzial Komunikacji i Drog 

1. Dyrektor Wydzialu. 

2. Stanowiska ds. wydawania, zatrzymywania, cofania uprawnien do kierowania pojazdami, 

udzielania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego °sob lub rzeczy, udzielania 
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zezwolefi na wykonywanie przewozow regularnych i przewozow regularnych specjalnych oraz 

nadzoru nad o§rodkami szkolenia kierowcow. 

3. Stanowiska ds. rejestracji i ewidencji pojazdow oraz nadzoru nad stacjami kontroli pojazdOw. 

§ 5. 

Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomoiciami 

1. Dyrektor Wydzialu — Geodeta Powiatowy. 

2. Kierownik Oddzialu Ewidencji i Ochrony Gruntow, Gospodarki Nieruchomokiami. 

3. Stanowiska ds. ewidencji gruntow i budynkow. 

4. Stanowiska ds. klasyfikacji i ochrony gruntow rolnych i le§nych. 

5. Stanowiska ds. gospodarki nieruchomokiami Skarbu Panstwa, mienia powiatu. 

6. Kierownik Powiatowego 0§rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

7. Stanowiska ds. zasobu geodezyjno-kartograficznego i koordynacji usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

§ 6. 

Wydzial Rolnictwa, Legnictvva i Ochrony Srodowiska 

1. Dyrektor Wydzialu. 

2. Stanowiska ds. rolnictwa, le§nictwa, melioracji, spolek wodnych. 

3. Stanowisko ds. ochrony przyrody, gospodarki lanej, rybactwa §rodladowego, lowiectwa. 

4. Stanowisko ds. gospodarki wodnej i geologii. 

5. Stanowisko ds. ochrony §rodowiska, gospodarki odpadami. 

§ 7. 

Wydzial Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu 

1. Dyrektor Wydzialu, ktorego zadania wykonuje Sekretarz Powiatu. 

2. Stanowiska ds. ogwiaty i ochrony zdrowia. 

3. Stanowisko ds. kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki. 

§ 8. 

Wydzial Zarzjdzania Kryzysowego 

1. Dyrektor Wydzialu Zarzadzania Kryzysowego oraz Powiatowego Centrum Zarzadzania Kry- 

zysowego. 

2. Stanowiska ds. zarzadzania kryzysowego, planowania cywilnego i ochrony infrastruktury kry- 

tycznej. 
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3. Stanowiska ds. obrony cywilnej, gospodarki magazynowej i przeciwpowodziowej. 

4. Stanowiska ds. obronnych i planowania operacyjnego. 

5. Stanowiska ds. obywatelskich i bezpieczelistwa publicznego oraz nadzoru nad fundacjami 

i stowarzyszeniami. 

6. Pelnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 

§ 9. 

Wydzial Budownictwa i Architektury 
1. Dyrektor Wydzialu Budownictwa i Architektury. 

2. Stanowiska ds. nadzoru architektoniczno-budowlanego i administracji budowlanej. 

§ 10. 

• 1. Dyrektor Wydzialu. 
	Wydzial Rozwoju i Promocji 

2. Stanowiska ds. pozyskiwania funduszy pozabudZetowych, rozwoju i promocji powiatu. 

§ 11. 

Samodzielne stanowiska pracy 
1. Radca Prawny. 

2. Powiatowy Rzecznik Konsumentow. 

3. Stanowisko Pracy ds. Informatyki. 

4. Audytor Wewnetrzny. 

5. Stanowisko Pracy ds. Wynagrodzen. 

6. Inspektor Ochrony Danych. 

4 STA 

1  , lewski , 

• 
STA 

43 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42

