Zarządzenie Starosty Krapkowickiego
Nr AO.120. 67.2015
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie:

ustalenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów i pozostałych komórek
organizacyjnych, podziału wydziałów na referaty oraz ustalenia symboli literowych
w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tj. z 2013 r. poz. 595 ze zm.) oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/101/2011 Rady Powiatu Krapkowickiego
z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Krapkowicach zarządzam, co następuje:

1.
2.

§1
Ustalam szczegółowe zakresy zadań wydziałów Starostwa Powiatowego w Krapkowicach.
Ustalam następujące symbole literowe stanowiące oznaczenie poszczególnych komórek
organizacyjnych i stanowisk pracy w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach:
1)
Wicestarosta
WS
2)
Sekretarz Powiatu
SP
3)
Skarbnik Powiatu
SK
4)
Gabinet Starosty
SG
5)
Wydział Budownictwa i Środowiska
BS
6)
Wydział Inwestycji i Mienia
IM
7)
Referat Gospodarki Nieruchomościami
IM-G
8)
Wydział Polityki Społecznej
PS
9)
Wydział Rozwoju i Współpracy
RW
10) Wydział Komunikacji i Transportu
KT
11) Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich
AO
12) Wydział Finansowy
Fn
13) Wydział Geodezji i Kartografii
GK
14) Powiatowy Rzecznik Konsumentów
RK
15) Biuro Rady Powiatu
BR
16) Biuro Obsługi Prawnej
RP
17) Biuro Obsługi Teleinformatycznej
BT
18) Biuro Windykacji
BW
19) Służba bhp
BH

§2
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1)
Powiecie – należy przez to rozumieć Powiat Krapkowicki,
2)
Radzie – należy przez to rozumieć Radę Powiatu Krapkowickiego;
3)
Komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Powiatu Krapkowickiego;
4)
Radnym – należy przez to rozumieć Radnego Rady Powiatu Krapkowickiego;
5)
Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Krapkowickiego;
6)
Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Krapkowickiego;

7)
8)
9)
10)

Wicestaroście – należy przez to rozumieć Wicestarostę Krapkowickiego;
Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Powiatu Krapkowickiego;
Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Powiatu;
Starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Krapkowicach.
§3
Starosta, Wicestarosta, Sekretarz i Skarbnik Powiatu

1.

2.
3.
4.

Starosta wykonuje zadania określone w §
Powiatowego w Krapkowicach oraz pełni
Krapkowickiego.
Wicestarosta wykonuje zadania określone w
Powiatowego w Krapkowicach.
Sekretarz wykonuje zadania określone w §
Powiatowego w Krapkowicach.
Skarbnik wykonuje zadania określone w §
Powiatowego w Krapkowicach.

8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Funkcję Szefa Obrony Cywilnej Powiatu
§ 9 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
10 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
11 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa

§4
Gabinet Starosty
Gabinet Starosty realizuje zadania określone w § 19 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Krapkowicach, a w szczególności:
1)
opracowywanie analiz sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej, koncepcji strategii
działania, przygotowywanie dokumentacji przed ważnymi spotkaniami i wystąpieniami,
2)
monitorowanie spójności działania komórek organizacyjnych Starostwa i powiatowych
jednostek organizacyjnych z realizowaną strategią rozwoju Powiatu,
3)
organizowanie kontaktów Starosty z parlamentarzystami, radnymi sejmiku, radnymi miast
i gmin, członkami ugrupowań społecznych i politycznych,
4)
udział w imieniu Starosty w spotkaniach i uroczystościach o charakterze samorządowym,
sportowym, społecznym i politycznym oraz wydarzeniach kulturalnych,
5)
koordynacja współpracy Starosty z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej,
6)
planowanie i koordynacja przekazów komunikacyjnych oraz kampanii informacyjnych we
współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa,
7)
inicjowanie i współudział w realizacji zadań z wykorzystaniem różnych metod i technik
promocyjnych, w tym w zakresie tworzenia i aktualizacji strony internetowej powiatu, nadzór
merytoryczny nad treścią strony internetowej i innych form promocyjnych,
8)
koordynacja i nadzoru nad przygotowaniem i emisją publikacji, wydawnictw i materiałów
promocyjnych oraz ogłoszeń i reklam przez komórki i jednostki organizacyjne,
9)
koordynacja stosowania Systemu Identyfikacji Wizualnej przez wydziały i powiatowe jednostki
organizacyjne,
10) przygotowywanie listów gratulacyjnych, życzeń, podziękowań, kondolencji oraz innych
adresów komplementacyjnych składanych przez Starostę,
11) inicjowanie i wdrażania działań o charakterze systemowym, podnoszących skuteczność
tworzenia i podtrzymywania wizerunku Powiatu Krapkowickiego,
12) współpraca z organizacjami zrzeszającymi jednostki samorządu terytorialnego na poziomie
krajowym i regionalnym,

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

koordynacja współpracy oraz współdziałanie z organizacjami, komitetami, radami,
fundacjami, stowarzyszeniami, w których udział biorą członkowie zarządu,
przygotowywanie informacji i wystąpień Starosty,
przygotowywanie informacji i materiałów prasowych na potrzeby Starosty,
pomoc pracownikom Starostwa w zakresie przygotowania wystąpień i udzielania wypowiedzi
dla mediów,
monitorowanie doniesień środków przekazu dotyczących spraw społecznych, gospodarczych
i politycznych powiatu krapkowickiego oraz ich analiza,
analizowanie publikacji prasowych dotyczących działalności starosty i zarządu oraz pracy
Starostwa,
występowania w imieniu Starosty w mediach i udzielanie im wypowiedzi,
prowadzenie sekretariatu oraz wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa,
przyjmowania i ewidencjowania korespondencji wpływającej do Starostwa i przekazywania
właściwym wydziałom po zadekretowaniu,
ewidencja przesyłek pocztowych, nadawania przesyłek pocztowych i ich odbioru,
prowadzenie rejestru zapytań i odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej.
§5
Wydział Budownictwa i Środowiska

1.

Wydział Budownictwa i Środowiska realizuje zadania określone w § 20 Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, a w szczególności:
1)

w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej:
a)
prowadzenia spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody
na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,
b)
wydawania decyzji o zatwierdzaniu projektów budowlanych i pozwoleniu
na budowę,
c)
przyjmowania zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót
budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
d)
rozbiórek obiektów budowlanych,
e)
stwierdzania wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
f)
prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu
na budowę oraz przekazywanie do organu wyższego stopnia wprowadzonych do
niego danych,
g)
przenoszenia pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby,
h)
rozstrzygania o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu
lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu
lub nieruchomości,
i)
zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
j)
potwierdzania spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla
celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
k)
potwierdzania powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu
jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
l)
prowadzenie pozostałych spraw należących do właściwości starosty wynikających
z ustawy Prawo budowlane,
m) opiniowanie i uzgadnianie dokumentów dotyczących zagospodarowania
przestrzennego, w których właściwy jest Zarząd Powiatu,
n)
prowadzenie sprawozdawczości,

o)
2)

w zakresie ochrony środowiska:
a)

2.

prowadzenia spraw wynikających z przepisów szczególnych.

wydawania, wygaszania, cofnięcia i ograniczenia pozwoleń wodnoprawnych;
legalizacja urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganego pozwolenia; nadzór
i kontrola nad działalnością spółek wodnych oraz pozostałe zadania należące
do właściwości starosty wynikające z ustawy Prawo wodne,
b)
udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, w tym prowadzenie
publicznie dostępnych wykazów danych,
c)
wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu poza zakładem; analiza
zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących
negatywnie oddziaływać na środowisko; wydawania, wygaszenia, cofnięcia
i ograniczenia pozwoleń zintegrowanych i sektorowych, na wprowadzanie gazów
i pyłów do powietrza, na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, na
wytwarzanie odpadów oraz pozostałe zadania należące do właściwości starosty
wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska,
d)
wydawania kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego; rejestracja sprzętu
pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, oraz wykonywanie
pozostałych zadań należących do właściwości starosty nałożonych ustawą
o rybactwie śródlądowym,
e)
nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu
Państwa oraz wykonywanie zadań należących do właściwości Starosty
nałożonych ustawą o lasach,
f)
prowadzenia rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających
ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej i wydawanie
zaświadczeń o dokonaniu w nim wpisu,
g)
wydawania decyzji na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
będących własnością gmin,
h)
prowadzenia spraw w zakresie dzierżawy obwodów łowieckich polnych,
i)
wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich
mieszańców,
j)
wydawania, wygaszania, cofania zezwoleń na przetwarzanie, zbieranie
i transport odpadów oraz wykonywanie pozostałych zadań należących do
właściwości Starosty nałożonych ustawą o odpadach,
k)
wydawania zezwoleń dla prowadzącego instalację objętą systemem handlu
uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
l)
udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin
pospolitych; zatwierdzania projektów prac geologicznych, których wykonywanie
nie wymaga uzyskania koncesji, analizy i przyjmowania dokumentacji
geologicznych oraz pozostałe zadania należące do właściwości Starosty
wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
m) opiniowanie projektów planów miejscowych w zakresie: złóż kopalin i wód
podziemnych; terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
n)
prowadzenie sprawozdawczości.
W celu prawidłowej realizacji zadań wskazanych w ust. 1 pkt 1 tworzy się stanowisko
Koordynatora ds. Administracji Architektoniczno-Budowlanej.

§6
Wydział Inwestycji i Mienia
1.

Wydział Inwestycji i Mienia realizuje zadania określone w § 21 Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, a w szczególności:
1)
w zakresie gospodarki mieniem powiatu i zamówień publicznych:
a)
administrowanie nieruchomościami Starostwa oraz zabezpieczenia jego mienia,
b)
ubezpieczenie mienia Powiatu,
c)
zabezpieczenie i przestrzegania w starostwie porządku i ochrony przeciwpożarowej,
d)
prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym,
e)
nadzór nad zabezpieczeniem sprawności urządzeń i wyposażenia Starostwa,
f)
prowadzenie spraw związanych z konserwacją, naprawami w Starostwie
g)
nadzór nad realizacją remontów w Starostwie oraz ich rozliczania,
h)
prowadzenie spraw dotyczących zamawiania pieczęci i tablic urzędowych,
i)
zabezpieczenie łączności alarmowej,
j)
utrzymanie czystości wokół budynków,
k)
logistyczna obsługa uroczystości okolicznościowych, spotkań i narad,
l)
gospodarowanie, znakowanie i prowadzenia ewidencji ilościowej środków trwałych
i wyposażenia starostwa,
m) zabezpieczenie informacji wizualnej w Starostwie,
n)
planowanie i realizacja wydatków związanych z obsługą techniczno-administracyjną
Starostwa,
o)
zawieranie umów dzierżawy, najmu, użyczenia składników mienia ruchomego powiatu
i prowadzenia ich rejestru,
p)
przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych,
q)
prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, do których stosuje się
przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, a w szczególności:
- przygotowywanie zarządzeń w sprawie powołania Komisji Przetargowej,
- koordynowanie procesu przygotowywania we współpracy z właściwymi
merytorycznie komórkami organizacyjnymi projektów specyfikacji istotnych
warunków zamówienia,
- przygotowywanie i publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych,
- udział w pracach Komisji Przetargowej, w zakresie określonym w Regulaminie
udzielania zamówień publicznych przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach,
- przygotowywanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych,
- prowadzenie korespondencji i dokumentacji w zakresie prowadzonych postępowań.
r)
opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych udzielanych przez Starostwo
s)
prowadzenie „Rejestru zamówień publicznych Starostwa”,
t)
współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych,
u)
opracowywanie projektów uchwał, regulaminów i innych dokumentów w zakresie
związanym z zamówieniami publicznymi,
v)
akceptacja projektów umów zawieranych zgodnie z ustawą o zamówieniach
publicznych,
w)
udzielanie jednostkom organizacyjnym Powiatu porad i opinii w zakresie spraw
związanych z procedurą zamówień publicznych.
x)
koordynacja działań komórek organizacyjnych Starostwa w zakresie realizacji
zamówień, do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych.

2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
3)
a)

b)

c)
d)
e)
f)

w zakresie gospodarki nieruchomościami:
sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
i Powiatu,
sprzedaży użytkownikom wieczystym prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa
oddanych w użytkowanie wieczyste,
naliczania i aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości
gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa,
oddawania nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trwały zarząd,
regulowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,
naliczania i aktualizacji opłat za dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa,
ewidencjonowania i administrowania nieruchomościami pozostającymi w zasobie
nieruchomości Skarbu Państwa,
ewidencjonowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
wywłaszczania nieruchomości na cele publiczne,
ustalania odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości,
dokonywania zwrotów wywłaszczonych nieruchomości zbędnych na cel określony
w decyzji wywłaszczeniowej,
udzielania zezwoleń na zajęcie nieruchomości,
orzekania o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
orzekania o zwrocie działek siedliskowych i dożywotniego użytkowania,
wyłączania gruntów z produkcji rolnej,
rekultywacji gruntów rolnych zdegradowanych i zdewastowanych przez nieustalone
osoby i w wyniku klęsk żywiołowych,
naliczania opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,
kontroli i egzekucji obowiązków rekultywacji gruntów i zapobiegania degradacji
gruntów,
gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
przekazywania w zarząd Lasów Państwowych (nadleśnictw) gruntów stanowiących
własność Skarbu państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do
zalesienia,
ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,
innych spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa.
w zakresie dróg powiatowych i transportu
opracowywanie projektów planów rozbudowy sieci drogowej, oraz bieżące
informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,
przygotowanie planów w zakresie:
−
budowy, przebudowy i remontów dróg,
−
robót naprawczych na drogach,
koordynacja robót w pasie drogowym w tym wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa
drogowego i uzgadnianie zjazdów z dróg,
naliczanie opłat i kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego,
ochrona sieci drogowej oraz prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni
w pasie drogowym,
współdziałanie z innymi podmiotami w zarządzaniu drogami,

g)
h)
i)
j)
k)

l)

n)

o)
p)
q)
r)

s)

t)

u)

v)
w)

x)

utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostępnianie ich
na żądanie uprawnionym organom,
sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu
Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
promu, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu
drogowego,
wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla
ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje
bezpośrednie zagrożenie osób lub mienia
udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcia licencji i zezwoleń w zakresie
krajowego transportu drogowego, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika
drogowego oraz wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na
potrzeby własne i wypisów z tych dokumentów,
wydawanie decyzji o wygaśnięciu: licencji, zezwoleń na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego oraz zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych,
pobieranie opłat za wydane: licencje, zezwolenia, zaświadczenia na wykonywanie
przewozów drogowych na potrzeby własne oraz wypisy z tych dokumentów,
przyjmowanie od przewoźnika drogowego wszelkich zmian danych dotyczących
wydanej licencji i i zezwolenia oraz dokonywanie tych zmian,
przyjmowanie od przewoźnika drogowego, któremu udzielono licencji, zawiadomień
o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego oraz wykonywanie wszelkich
czynności z tym związanych,
przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób
w przypadku podjęcia decyzji w sprawie wydania lub zmiany zezwolenia na linie
komunikacyjne o długości do 100 km,
występowanie do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o udostępnienie z
centralnej ewidencji naruszeń danych i informacji dotyczących naruszeń dokonywanych
przez przewoźników, którym wydano licencje, zezwolenia oraz zaświadczenia na
wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne,
powiadamianie ministra właściwego do spraw transportu o liczbie i zakresie
udzielonych licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby
własne,
przeprowadzanie kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełniania wymogów będących
podstawą do wydania licencji, zezwoleń oraz zaświadczeń,
nałożenie na przewoźnika drogowego, któremu udzielono licencji i zezwolenia,
obowiązku przedstawienia w oznaczonym terminie informacji i dokumentów
potwierdzających, że spełnia wymagania ustawowe i warunki określone w licencji i
zezwoleniu,
wydawanie decyzji o nałożeniu kary pieniężnej przedsiębiorcom, którzy nie dokonali
zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji albo
wypisów z tych dokumentów organowi, który ich udzielił, w terminie 14 dni od dnia, w
którym decyzja o cofnięciu zezwolenia lub licencji stała się ostateczna.

y)

2.

wydawanie uzgodnień na planowany przebieg lub zmiany w planowanym przebiegu
linii komunikacyjnej na terenie powiatu, jeżeli przewóz drogowy osób ma być
wykonywany na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar jednego powiatu,
z)
wydawanie opinii w sprawie przebiegu dróg,
aa) wydawanie, odmowy wydania, cofania zezwolenia na przeprowadzenie zawodów
sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez, które powodują
utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny,
bb) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,
cc) wyznaczanie jednostki do usuwania pojazdu z drogi w określonych przypadkach,
dd) wyznaczanie parkingu strzeżonego do przechowywania pojazdów usuniętych z drogi,
ee) występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu usuniętego z
drogi, a nieodebranego z parkingu strzeżonego na rzecz Powiatu,
ff)
wykonanie orzeczenia o przepadku pojazdu na rzecz Powiatu,
gg) wydawanie decyzji o zapłacie kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem,
oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu,
hh) pobieranie opłat za odholowanie oraz przechowywanie pojazdu na parkingu
strzeżonym,
ii)
wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego,
jj)
udzielanie zgody na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach powiatowych,
kk) organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.
W celu realizacji zadań wskazanych w ust. 1 pkt. 2 tworzy się Referat Gospodarki
Nieruchomościami, którym kieruje Naczelnik Referatu.

§7
Wydział Polityki Społecznej
Wydział Polityki Społecznej realizuje zadania określone w § 22 Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, a w szczególności:
1)
w zakresie zdrowia i opieki społecznej:
a)
współdziałanie z Narodowym Funduszem Zdrowia,
b)
współpraca z izbami: Lekarską, Aptekarską i Pielęgniarską,
c)
przygotowywanie programów prozdrowotnych przy współpracy z Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną i organizacjami pozarządowymi,
d)
kreowanie i realizowanie edukacji zdrowotnej, współpraca z pionem medycyny szkolnej
i działami oświaty zdrowotnej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej,
e)
promocja zdrowia, profilaktyki i oświaty zdrowotnej,
f)
przekazywanie informacji społeczeństwu na temat dostępności usług medycznych,
g)
podejmowanie działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych,
h)
opracowywanie planu dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu,
i)
analiza aktualnej sytuacji prawnej i społecznej w aspektach ochrony zdrowia
i współpraca z ekspertami i środowiskami opiniotwórczymi,
j)
organizowanie komunikacji społecznej w sprawach zagadnień dotyczących ochrony
zdrowia,
k)
analiza stanu zdrowia populacji i informowanie opinii publicznej, opracowywanie
projektów uchwał Rady i Zarządu,

l)
m)
n)

o)

tworzenie bazy danych na temat całokształtu działalności powiatowych jednostek
służby zdrowia,
nadzór nad realizacją Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
prowadzenie spraw związanych z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób
Niepełnosprawnych,

udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach mieszkańców Powiatu z zakresu
ochrony zdrowia (udział w naradach, sesjach, zarządach, komisjach),
p)
koordynacja działań instytucji zajmujących się opieką nad przewlekle chorymi,
starszymi i niepełnosprawnymi,
q)
orzekanie o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności,
r)
wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym,
s)
wydawanie kart parkingowych uprawnionym osobom niepełnosprawnym i instytucjom
zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych,
t)
sporządzanie kwartalnych i całorocznych sprawozdań dot. działalności i finansowania
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
u)
realizacja pilotażowego programu Aktywny Samorząd, finansowanego ze środków
PFRON,
v)
opracowanie programów przy współudziale Gmin:
− propagujących zdrowy styl życia,
− rozpowszechniających aktywne formy wypoczynku i rekreacji wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych,
− zmierzających do ograniczenia zapadalności na choroby cywilizacyjne (takie jak,
np: choroby układu krążenia, cukrzyca, nowotwory, AIDS, choroby psychiczne,
− zmierzających do skuteczniejszego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony
zdrowia;
w)
wspomaganie, obsługa i kontrola działań promujących zachowania prozdrowotne,
finansowane z budżetu Powiatu,
x)
inicjowanie i wspomaganie działań w zakresie wczesnej interwencji dotyczącej
uzależnień, prowadzonej przez różne ośrodki, instytucje i organizacje zajmujące się
dziećmi i młodzieżą,
y)
inicjowanie i wspomaganie wczesnego wykrywania patologii społecznych poprzez
organizację i koordynację akcji badań,
z)
objęcie opieką profilaktyczną i edukacyjną w zakresie profilaktyki uzależnień dzieci
i młodzieży wszystkich szkół Powiatu,
aa) przygotowanie zezwoleń na sprowadzenie z obcego państwa zwłok i szczątków ludzkich
w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym,
bb) wydawanie decyzji o przekazaniu szkołom wyższym zwłok, które nie zostały pochowane
przez osoby, organy i instytucje do tego uprawnione,
cc) w zakresie realizowanych zadań współdziałanie oraz nadzór merytoryczny w stosunku
do:
− Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach;
− Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach;
− Powiatowego Urzędu Pracy;
− sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad Krapkowickim Centrum Zdrowia
Sp. z o.o.

2)
a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
l)
m)
n)
o)

p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)

w zakresie edukacji:
realizacja zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją publicznych
szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych,
centrum
kształcenia
ustawicznego,
poradni
psychologiczno-pedagogicznej
oraz tworzenie warunków do właściwego ich funkcjonowania zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
przygotowanie projektu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych,
sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem jednostek oświatowych,
w tym w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
pracowników i uczniów,
prowadzenie postępowań zmierzających do wyłonienia kandydatów na stanowiska
dyrektorów jednostek oświatowych oraz przygotowywanie dokumentów powołujących
na te stanowiska,
przygotowywanie projektów ocen pracy dyrektorów jednostek oświatowych,
opiniowanie kandydatów na stanowiska wicedyrektorów,
przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i likwidację szkół publicznych prowadzonych
przez osoby prawne i fizyczne,
przejmowanie dokumentacji zlikwidowanych szkół i poradni,
prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
przygotowywanie zezwoleń nadających uprawnienia szkoły publicznej szkole nie
posiadającej takich uprawnień, a w przypadku nie spełniania warunków określonych
przepisami – decyzji cofającej uprawnienia,
przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom,
analizowanie, a następnie przedstawienie do zatwierdzania arkuszy organizacji
jednostek oświatowych oraz kontrola ich realizacji,
przygotowywanie statutów dla nowo zakładanych jednostek oświatowych, dla których
Powiat jest organem prowadzącym,
realizacja zadań w ramach Systemu Informacji Oświatowej,
diagnozowanie potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego oraz projektowanie bądź
opiniowanie zmian w kierunkach kształcenia i strukturze szkół zawodowych,
konsultowanie tych spraw z powiatowym urzędem pracy, powiatową radą zatrudnienia
oraz pracodawcami,
koordynowanie działań związanych z udzielaniem pomocy psychologicznopedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom,
koordynowanie spraw związanych z nadawaniem imion i sztandarów szkołom
i placówkom,
sporządzanie analiz i sprawozdań statystycznych o stanie, potrzebach i ruchu
kadrowym pracowników jednostek oświatowych,
prowadzenie współpracy ze związkami zawodowymi w sprawach dotyczących oświaty,
monitorowanie wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego oraz sporządzenie sprawozdań z tego zakresu,
opracowywanie zasad oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli jednostek oświatowych,
przygotowywanie projektów uchwał dotyczących oświaty, w tym regulaminu
wynagradzania nauczycieli,

w)
x)
y)
z)
aa)

bb)

cc)

prowadzenie analizy prawidłowości naliczania części oświatowej subwencji ogólnej dla
powiatu,
prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym na stopień nauczyciela
mianowanego,
prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem uczniom stypendiów,
kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz
młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
kierowanie uczniów do jednostek realizujących kształcenie specjalne,
w zakresie realizowanych zadań współdziałanie oraz nadzór merytoryczny w stosunku
do:
− Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach,
− Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach,
− Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach,
− Zespołu Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach,
− Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krapkowicach,
prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

§8
Wydział Rozwoju i Współpracy
Wydział Rozwoju i Współpracy realizuje zadania określone w § 23 Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, a w szczególności:
1)
występowanie o wsparcie finansowe z programów Unii Europejskiej oraz innych programów
pomocowych,
2)
koordynacja działań i współpracy z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz powiatowymi
jednostkami organizacyjnymi w realizacji zadań wykonywanych przy udziale środków
funduszy zewnętrznych,
3)
wszechstronna analiza możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego z funduszy
zewnętrznych na realizację zadań powiatu krapkowickiego,
4)
monitorowanie i rozliczanie projektów, które uzyskały wsparcie ze środków unijnych,
5)
organizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych na terenie naszego powiatu dotyczących
zagadnień unijnych skierowanych do wszystkich zainteresowanych grup społecznych, w tym
organizacji pozarządowych,
6)
podejmowanie działań wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości na terenie
Powiatu Krapkowickiego,
7)
gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i publikacji o Unii Europejskiej,
8)
współpraca z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami samorządu
terytorialnego na rzecz zrównoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystania funduszy Unii
Europejskiej oraz innych dostępnych form wsparcia,
9)
współorganizowanie imprez o tematyce pro europejskiej,
10) podejmowanie kontaktów z inwestorami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działań
gospodarczych na terenie powiatu,
11) podejmowanie działań zmierzających do promowania regionu w zakresie gospodarczym
i kulturalnym,
12) realizacja programów gospodarczych zgodnie ze strategią rozwoju regionu- wykorzystanie
środków pomocowych z Unii Europejskiej.
13) sprawy związane z realizacją zadań wymienionych w ustawie „O ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami”,

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

zapewnianie rozwoju twórczości artystycznej młodzieży i dorosłych, otaczanie opieką
amatorskiego ruchu artystycznego,
tworzenie warunków organizacyjno-prawnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i sprawowanie nadzoru nad ich
działalnością,
współpracy ze stowarzyszeniami, fundacjami oraz innymi instytucjami i związkami
zajmującymi się propagowaniem sportu i turystyki na terenie powiatu,
podejmowania działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej,
organizowania i prowadzenia wymiany kulturalnej z zagranicą,
przyjmowania i przekazywania do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgłoszeń
o znalezieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku lub znaleziska archeologicznego,
opracowania i sprawowania kontroli nad realizacją rocznego kalendarza imprez sportoworekreacyjnych,
prowadzenia ewidencji stowarzyszeń i stowarzyszeń kultury fizycznej,
prowadzenia rejestru stowarzyszeń zwykłych mających siedzibę na terenie powiatu
krapkowickiego i sprawowania nadzoru nad ich działalnością,
współpracy z organizacjami pozarządowymi,
koordynowania współpracy zagranicznej Powiatu.

§9
Wydział Komunikacji i Transportu
Wydział Komunikacji i Transportu realizuje zadania określone w § 24 Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, a w szczególności:
1)
wydawanie decyzji o: rejestracji pojazdu, czasowej rejestracji pojazdu, odmowie rejestracji,
wyrejestrowaniu pojazdu, odmowie wyrejestrowania, czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu oraz wykonaniu i umieszczeniu tabliczki znamionowej
zastępczej,
2)
wydawanie decyzji w sprawie kierowania pojazdu na dodatkowe badanie techniczne w celu
identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji lub jeżeli z dokumentów
wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza
wymagania ochrony środowiska,
3)
wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, nalepek
kontrolnych i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych oraz wtórników tych dokumentów
i tablic,
4)
przyjmowanie, deponowanie dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych zatrzymanych
przez policję oraz wydawanie po ustaniu przyczyny uzasadniającej ich zatrzymanie,
5)
przeprowadzanie kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych,
6)
przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdu oraz zmianie stanu faktycznego wymagającego
zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym oraz dokonywanie tych zmian,
7)
dokonywanie odpowiednich wpisów w dowodach rejestracyjnych, pozwoleniach czasowych
i kartach pojazdu,
8)
wydawanie, wymiana, odmowa wydania lub wymiany dokumentu stwierdzającego
uprawnienia do kierowania pojazdem oraz wydawanie wtórnika prawa jazdy,
9)
wydawanie lub odmowa wydania międzynarodowego prawa jazdy,
10) wymiana kart motorowerowych na prawo jazdy kategorii AM,
11) wymiana pozwolenia wojskowego na prawo jazdy,

12)
13)
14)

15)
16)
17)

18)
19)
20)
21)

22)

23)
24)

25)

26)

27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)

generowanie profilu kandydata na kierowcę oraz udostępnienie w systemie
teleinformatycznym ośrodkom szkolenia kierowców oraz ośrodkom egzaminowania,
przyjmowanie oraz deponowanie praw jazdy zatrzymanych przez policję,
wydawanie decyzji o: skierowaniu osoby posiadającej uprawnienie do kierowania pojazdem
na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, skierowaniu kierującego pojazdem na badania
lekarskie oraz psychologiczne, zatrzymaniu prawa jazdy oraz cofnięciu i przywróceniu
uprawnień do kierowania pojazdem,
prowadzenie akt ewidencyjnych kierowcy, akt ewidencyjnych osób bez uprawnień oraz akt
pojazdu,
gromadzenie i przetwarzania odpowiednich danych w ewidencji kierowców oraz pojazdów,
pobieranie opłat oraz opłat ewidencyjnych CEPiK za wydane dokumenty komunikacyjne,
zalegalizowane tablice rejestracyjne oraz za wydane decyzje o czasowym wycofaniu pojazdu
z ruchu,
zamawianie u producenta spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych i praw jazdy
z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego,
prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców,
przyjmowanie od przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców wszelkich zmian
danych zawartych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
oraz dokonywanie tych zmian,
informowanie starostów, na których obszarze działania znajduje się infrastruktura ośrodka
szkolenia kierowców o fakcie dokonania wpisu tego ośrodka do rejestru przedsiębiorców
prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,
wydawanie przedsiębiorcom prowadzącym ośrodek szkolenia kierowców poświadczenia
potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań,
umieszczanie informacji o wydaniu poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych
wymagań przez ośrodki szkolenia kierowców w rejestrze przedsiębiorców prowadzących
ośrodek szkolenia kierowców,
wydawanie decyzji o cofnięciu poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych
wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców, jeżeli ośrodek szkolenia kierowców przestał
spełniać wymagania określone w ustawie o kierujących pojazdami,
przyjmowanie od przedsiębiorcy zawiadomień o zmianie stanu faktycznego stanowiącego
podstawę do wydania poświadczenia potwierdzającego spełnienie dodatkowych wymagań
przez ośrodek szkolenia kierowców
dokonywanie wpisu osoby do ewidencji instruktorów oraz wydanie legitymacji instruktora,
wydawanie decyzji o skreśleniu instruktora z ewidencji,
prowadzenie ewidencji instruktorów,
przyjmowanie od instruktorów odpowiednich informacji oraz zaświadczeń potwierdzających
uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego,
prowadzenie ewidencji wykładowców,
przyjmowanie od wykładowców odpowiednich informacji oraz zaświadczeń potwierdzających
uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego,
wydawanie decyzji o skreślanie wykładowcy z ewidencji wykładowców w określonych
w ustawie o kierujących pojazdami przypadkach,
sprawowanie nadzoru nad szkoleniem prowadzonym przez ośrodek szkolenia kierowców,
sprawowanie nadzoru w zakresie zgodności prowadzenia szkolenia osób ubiegających się
o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdami silnikowymi, kursu dla

36)

37)
38)

39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)

1.

kandydatów na instruktorów i kandydatów na wykładowców oraz dla instruktorów
i wykładowców z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy o kierujących pojazdami,
sporządzanie analizy statystycznej dotyczącej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach
szkolenia kierowców wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
kierowców,
wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców
i skreślanie przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców,
sprawowanie nadzoru nad kierowcą w zakresie spełnienia wymagań określonych dla
uzyskania i posiadania dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania
pojazdem,
wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz o przedłużanie
ważności zezwolenia.
prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzanych stację kontroli pojazdów,
wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców,
wydanie osobie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów,
cofanie diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów,
prowadzenie imiennej ewidencji upoważnionych diagnostów,
sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów,
wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów
i skreślanie przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców,
prowadzenie spraw wynikających z przepisów szczególnych,
prowadzenie sprawozdawczości,
prowadzenia kontroli wewnętrznej w zakresie zadań wydziału.
§ 10
Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich
Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich realizuje zadania określone w § 25 Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, a w szczególności:
1)
w zakresie organizacji pracy starostwa:
a)
przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania
Starostwa, w tym Regulamin Organizacyjny, Regulamin Pracy, Regulamin ZFŚS, i inne,
b)
koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków, prowadzenia centralnego rejestru
skarg i wniosków oraz sporządzania okresowych analiz załatwiania skarg i wniosków,
c)
prowadzenie rejestru i zbiorów zawartych porozumień,
d)
prowadzenie rejestru aktów prawnych Starosty,
e)
prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych,
f)
prowadzenie ewidencji kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, w tym prowadzenia
zbiorczej dokumentacji kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie,
g)
organizacyjna obsługa wyborów samorządowych,
h)
dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników
Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz kierowników
powiatowych służb i inspekcji,
i)
zgłaszanie do ubezpieczenia i wyrejestrowywania z ubezpieczenia pracowników
Starostwa oraz zleceniobiorców,
j)
nadzór i kontrola dyscypliny pracy,
k)
prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty,
l)
prowadzenie spraw związanych z praktykami uczniowskimi i studenckimi, stażami oraz
wolontariatem w Starostwie,

m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
2)
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników,
nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego
wykazu akt,
prowadzenie spraw socjalno-bytowych pracowników,
dokonywanie prenumeraty prasy i innych wydawnictw,
współudział w planowaniu i rozliczaniu budżetu w części dotyczącej Wydziału,
planowanie i zapewnienia racjonalnego gospodarowania funduszem płac,
sporządzanie sprawozdań statystycznych,
prowadzenie archiwum zakładowego,
prowadzenie spraw związanych z aktami po byłych Śląskich Zakładach Przemysłu
Skórzanego w Krapkowicach – Otmęcie,
kontrola realizacji umowy w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach
Starostwa .
w zakresie zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności:
kierowanie pracą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego a w szczególności
działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem
skutków sytuacji kryzysowych oraz innych zagrożeń na terenie Powiatu,
pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienie przepływu informacji na potrzeby
zarządzania kryzysowego,
współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
nadzór nad systemem wykrywania i alarmowania oraz systemem wczesnego
ostrzegania ludności,
współpraca i współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze,
poszukiwawcze i humanitarne,
przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
realizacja zadań stałego dyżuru oraz GSK na potrzeby podwyższania gotowości
obronnej państwa,
opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu
zarządzania kryzysowego oraz realizacja wytycznych do planu,
wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego oraz
zatwierdzanie gminnego planu zarządzania kryzysowego,
prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne
zagrożenia,
wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania
Powiatu,
obsługa administracyjna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej, w tym
opracowywanie planu obrony cywilnej Powiatu oraz nadzór nad opracowywaniem
planów OC gmin i innych jednostek,
ustalanie zadań w zakresie OC dla gmin i innych jednostek organizacyjnych,
dokonywanie oceny stanu przygotowań OC,
ustalanie potrzeb materiałowych, zakup i magazynowanie sprzętu i materiałów OC,
realizacja programów wynikających z polityki województwa opolskiego w zakresie OC,
opracowywanie planów ewakuacji i przyjęcia ludności,
wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem kwalifikacji
wojskowej,
organizacja i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń obronnych,

u)
v)
w)

x)
y)
z)

3)

opracowanie, aktualizacja i współdziałanie z organem administracji wojskowej (WKU)
w zakresie organizacji akcji kurierskiej na obszarze Powiatu Krapkowickiego,
ewidencja świadczeń osobistych i rzeczowych w zakresie zadań obronnych,
współdziałanie w przygotowaniu organów administracji samorządowej w realizacji
zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS) na rzecz Sił Zbrojnych
i wojsk sojuszniczych,
realizacja zadań związanych z pracą pełnomocnika ds. kombatantów,
określenie zasad i wnioskowanie o środki finansowe na pomoc repatriantom,
wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach z zakresu zarządzania
kryzysowego, OC oraz obronności należących do właściwości starosty oraz Szefa
Obrony Cywilnej Powiatu.

ochrony informacji niejawnych z zakresu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych
a)
zapewnienie ochrony informacji niejawnych w tym systemów teleinformatycznych,
w których są przetwarzane informacje niejawne,
b)
kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych
informacji w Starostwie,
c)
okresowa, co najmniej raz na trzy lata kontrola ewidencji materiałów i obiegu
dokumentów niejawnych,
d)
szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
e)
przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań
sprawdzających na pisemne polecenie Starosty wobec kandydatów na stanowiska
związane z dostępem do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”,
f)
opracowanie Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym
w Krapkowicach i nadzorowanie jego realizacji,
g)
nadzór i kontrola pracy Kancelarii materiałów niejawnych.
h)
prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych w Starostwie,
i)
przygotowywanie, wysyłanie i odbieranie przesyłek z poczty specjalnej,
j)
doręczanie korespondencji niejawnej upoważnionym pracownikom w Starostwie,
k)
nadzór nad opracowaniem i przechowywaniem materiałów zastrzeżonych i poufnych
przez upoważnionych pracowników w Starostwie,
l)
archiwizacja dokumentów niejawnych,
2.
Do realizacji zadań wymienionych w ust. 1 pkt 3 lit. a-f powołuje się Pełnomocnika
ds. Ochrony Informacji Niejawnych.
3.
W celu realizacji zadań wyszczególnionych ust. 1 pkt 3 lit. g-l powołuje się Pełnomocnika ds.
Kancelarii Materiałów Niejawnych.
§ 11
Wydział Finansowy
Wydział Finansowy realizuje zadania określone w § 26 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Krapkowicach, a w szczególności:
1)
opracowuje projekty: budżetu powiatu, wieloletniej prognozy finansowej oraz planu
finansowego,
2)
opracowuje plan finansowy starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych,
3)
nadzoruje oraz udziela instruktażu w sprawach opracowania planów finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu,

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

przygotowuje projekty uchwał i zarządzeń dotyczących zmian budżetu oraz przeniesień
w planie finansowym budżetu powiatu,
nadzoruje gospodarkę finansową jednostek organizacyjnych powiatu,
dokonuje podziału środków finansowych oraz przekazuje środki finansowe na rachunki
bieżące jednostek,
sporządza sprawozdania budżetowe jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania z wykonania
budżetu, sprawozdania finansowe oraz inne określone przepisami prawa,
prowadzi sprawy dotyczące zaciągania kredytów i pożyczek, sporządza prognozy długu,
obsługuje kredyty i pożyczki zaciągnięte przez powiat oraz współpracuje z bankami,
prowadzi bieżącą kontrolę równowagi budżetowej i informuje Starostę o stanie środków,
przygotowuje okresowe analizy oraz oceny realizacji budżetu powiatu w powiązaniu
z zadaniami rzeczowymi,
sporządza dla potrzeb Zarządu Powiatu raporty o realizacji budżetu powiatu według odrębnie
określonych zasad,
prowadzi rachunkowość budżetu powiatu, dochodów i wydatków własnych, dochodów
Skarbu Państwa, funduszu świadczeń socjalnych, funduszu PFRON, i innych,
prowadzi obsługę finansowo-księgową budżetu powiatu i starostwa,
prowadzi ewidencję księgową środków trwałych,
prowadzi obsługę finansową wydatków osobowych i bezosobowych oraz rozliczenia
płacopochodne,
prowadzi wymaganą dokumentację związaną z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym,
wykonuje obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika podatku
VAT,
weryfikuje należności Skarbu Państwa oraz należności Powiatu Krapkowickiego,
wysyła wezwania do zapłaty oraz upomnienia dla należności których termin zapłaty minął,
prowadzi obsługę kasową starostwa,
dokonuje wyceny i ustala ewentualne różnice inwentaryzacyjne,
prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania w zakresie prowadzonych spraw oraz
odpowiada za ich prawidłowe zabezpieczenie,
prowadzi ewidencję księgową środków pochodzących ze źródeł zagranicznych m.in. Unii
Europejskiej
reguluje płatności na podstawie dokumentów przedkładanych przez wydziały merytoryczne,
sporządza dla potrzeb Starosty informacje o stanie realizacji zadań według odrębnie
określonych zasad,
ewidencjonuje mienie,
opracowuje projekty przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenia rachunkowości.

§ 12
Wydział Geodezji i Kartografii
Wydział Geodezji i Kartografii realizuje zadania określone w § 27 Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, a w szczególności:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji
gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, uzgadnianie usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładanie osnów szczegółowych, ochrony znaków
geodezyjnych oraz prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego
systemu informacji o terenie,
udostępnianie informacji z ewidencji gruntów i budynków: wyrysy, wypisy, kopie map,
wydawanie zaświadczeń o posiadanym gospodarstwie rolnym,
prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości,
gromadzenie wyciągów z operatów szacunkowych, sporządzonych przez rzeczoznawców
majątkowych,
udostępnianie dokumentów geodezyjnych i kartograficznych, niezbędnych do wykonania
zgłoszonych prac geodezyjnych (z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych),
kontrola opracowań geodezyjnych i kartograficznych,
przygotowywanie warunków technicznych robót geodezyjnych,
sporządzanie okresowych sprawozdań związanych z prowadzeniem powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego,
wszczynanie lub odmowa wszczęcia postępowania scaleniowego lub wymiennego,
wnioskowanie do sądu właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych o uczynienie w księdze
wieczystej wzmianki o wszczęciu postępowania scaleniowego lub wymiennego,
zatwierdzanie projektu scalenia lub wymiany,
prowadzenia innych spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Powiatowego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

§ 13
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania określone w § 28 Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Krapkowicach, a w szczególności:
1)
zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie
ochrony praw konsumentów,
2)
składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego
w zakresie ochrony interesów konsumentów,
3)
występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
4)
współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
5)
wykonywania innych zadań określonych w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów lub
w przepisach odrębnych.
§ 14
Biuro Rady Powiatu
Biuro Rady Powiatu realizuje zadania określone w § 29 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Krapkowicach, a w szczególności:
1)
zapewnienia obsługi kancelaryjno -biurowej Rady i Zarządu,
2)
przygotowania materiałów na posiedzenia Rady, Zarządu i Komisji i przekazywanie ich
Radnym,
3)
kompletowania dokumentacji związanej z działalnością Rady, Zarządu i Komisji,
4)
protokołowania obrad Rady, Zarządów i posiedzeń Komisji,
5)
prowadzenia rejestrów i zbiorów:
a)
uchwał Rady,
b)
uchwał Zarządu,

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

c)
wniosków i opinii Komisji,
przekazywania do realizacji i wykonania uchwał Rady i Zarządu odpowiednim komórkom
organizacyjnym Starostwa i jednostkom organizacyjnym Powiatu,
przekazywania Zarządowi wniosków komisji,
przekazywania organom nadzoru uchwał Rady i Zarządu,
przekazywania aktów prawa miejscowego i innych aktów do publikacji,
prowadzenia i udostępniania zbioru aktów prawnych,
prowadzenia teczek zespołów (klubów) radnych,
prowadzenia spraw osobowych radnych oraz pomocy radnym w wykonywaniu ich funkcji,
ewidencji udziału radnych w sesjach i posiedzeniach komisji rady Powiatu,
przygotowywania projektów planów pracy rady Powiatu i komisji statutowych,
opracowywanie założeń budżetu powiatu w części dotyczącej funkcjonowania Rady Powiatu,
sporządzanie okresowych sprawozdań z jego realizacji oraz nadzór nad prawidłową
gospodarką finansową w tym zakresie.

§ 15
Biuro Obsługi Prawnej
Biuro Obsługi Prawnej realizuje zadania określone w § 30 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Krapkowicach, a w szczególności w zakresie:
1)
wydawania opinii prawnych dotyczących w szczególności:
a)
aktów prawnych o charakterze ogólnym,
b)
zawieranych umów,
c)
spraw z zakresu prawa pracy,
d)
zgłoszonych roszczeń majątkowych;
2)
spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
3)
zawiadamiania organu powołanego do ścigania przestępstw o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa,
4)
udzielania komórkom i jednostkom organizacyjnym Powiatu, które nie posiadają odrębnej
obsługi prawnej opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
5)
uczestniczenia w prowadzonych rokowaniach, których celem jest nawiązywanie, zmiana lub
rozwiązywanie stosunku prawnego, a w szczególności umów,
6)
nadzoru prawnego nad egzekucją należności Powiatu i Starostwa,
7)
występowania w charakterze pełnomocnika Powiatu oraz Starosty w postępowaniu
sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
8)
opiniowania pod względem prawnym projektów uchwał Rady i Zarządu.
§ 16
Biuro Obsługi Teleinformatycznej
Do podstawowego zakresu działania Biura należy:
1)
planowanie i rozwój systemów informatycznych i teleinformatycznych oraz dostosowanie ich
do zmieniających się potrzeb;
2)
zabezpieczenie ciągłości i prawidłowości funkcjonowania infrastruktury informatycznej,
zgłaszanie licencjonodawcom zauważonych nieprawidłowości i potrzeb w tym zakresie;
3)
testowanie i wdrażanie systemów informatycznych;
4)
planowanie i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do obsługi informatycznej;
5)
administrowanie siecią informatyczną;

6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

17)
18)

19)
20)

21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

1.

koordynowanie procesu tworzenia baz danych, administrowania bazami danych, zapewnienia
ich ochrony poprzez przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu
informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe, podejmowanie działań w
przypadku wykrycia naruszeń w systemie informatycznym oraz realizacja prac związanych z
zarządzaniem użytkownikami baz danych, obejmującą w szczególności:
zakładanie i usuwanie kont użytkowników baz danych,
nadawanie, modyfikację i odbieranie uprawnień do poszczególnych aplikacji użytkownikom
baz danych,
zakładanie i usuwanie kont użytkowników,
prowadzenie dokumentacji związanej z nadawaniem użytkownikom uprawnień do
poszczególnych aplikacji,
nadzorowanie funkcjonowania mechanizmów uwierzytelniania użytkowników sieci
informatycznych oraz kontroli dostępu do baz danych;
zarządzanie zasobami sprzętowymi dostępnymi i niedostępnymi dla użytkownika końcowego
oraz oprogramowaniem zainstalowanym na tych zasobach;
szkolenie pracowników w zakresie wdrażania nowych programów informatycznych;
zarządzanie węzłami dostępowymi do sieci Internet;
zapewnienie bieżącej archiwizacji danych i kontroli antywirusowej;
zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, w szczególności w
stosunku do oprogramowania zainstalowanego na zasobach sprzętowych dostępnych i
niedostępnych dla użytkownika końcowego;
nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych poprzez wykonywanie zadań
Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemów Informatycznych;
gromadzenie,
weryfikowanie
i
aktualizacja
dokumentacji
technicznej
łączy
telekomunikacyjnych, okablowania sieci telefonicznej, central telefonicznych, serwerów
telekomunikacyjnych, urządzeń transmisyjnych oraz urządzeń końcowych;
podejmowanie inicjatyw w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych;
prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w systemach
informatycznych, zgłaszanie i aktualizacja wniosków rejestracyjnych zbiorów danych
osobowych do Generalnego Inspektowa Ochrony Danych Osobowych;
administrowanie powiatową stroną Biuletynu Informacji Publicznej, portalem
www.powiatkrapkowicki.pl oraz systemem poczty elektronicznej;
bieżąca konserwacja stacjonarnych aparatów telefonicznych i faksowych;
współpraca z operatorami sieci komórkowych i stacjonarnych w zakresie utrzymania
bezawaryjnego działania łączności telefonicznej oraz racjonalizacji kosztów;
prowadzenie spraw związanych z planowaniem i rozwojem infrastruktury teleinformatycznej,
w tym w szczególności:
badanie potrzeb, możliwości technicznych i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej,
planowanie i rozwój w zakresie zasobów teleinformatycznych,
optymalizacja kosztów eksploatacji infrastruktury teleinformatycznych,
śledzenie postępu technicznego i wprowadzanie nowych technologii.
§ 17
Biuro Windykacji
Do podstawowego zakresu działania Biura należy:
1)
windykacja należności Skarbu Państwa oraz należności Powiatu Krapkowickiego
(cywilno oraz publiczno – prawnych) - w zakresie spraw przekazanych do windykacji,

2)

2.

1.
2.

1.

2.
3.

4.

sporządzanie oraz kierowanie do właściwych sądów powództw o zapłatę oraz
uzyskiwanie klauzul wykonalności dla uzyskanych tytułów egzekucyjnych,
3)
sporządzanie oraz kierowanie do właściwych naczelników urzędów skarbowych
administracyjnych tytułów wykonawczych,
4)
windykacja zasądzonych należności oraz ich prawidłowe zabezpieczenie,
5)
korespondencja z sądami, komornikami i dłużnikami oraz innymi organizacjami
współpracującymi w windykacji należności, celem prawidłowego prowadzenia procesu
windykacji,
6)
podejmowanie czynności w celu niedopuszczenia do przedawnienia windykowanych
należności Skarbu Państwa oraz Powiatu Krapkowickiego,
7)
prowadzenie wykazów prowadzonych spraw w postępowaniu cywilnym i administracyjnym,
8)
w zakresie spraw przekazanych do windykacji - przygotowywanie projektów uchwał lub
decyzji administracyjnych w sprawach umorzenia należności nieściągalnych
cywilnoprawnych i publicznoprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Biuro Windykacji podlega bezpośrednio Staroście Krapkowickiemu.
§ 18
Służba BHP
Zakres zadań służby bhp określa § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września
1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.).
Służba bhp podlega bezpośrednio Staroście Krapkowickiemu.
§ 19
Audyt Wewnętrzny wykonywany jest przez osoby uprawnione do przeprowadzenia audytu na
podstawie zawartych umów cywilnoprawnych i polega na realizacji zadań wynikających
z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych a w szczególności:
1)
badanie i ocena adekwatności i efektywności systemu kontroli zarządczej,
2)
sporządzanie analizy ryzyka na potrzeby audytu wewnętrznego,
3)
sporządzanie rocznych planów audytu wewnętrznego w porozumieniu ze Starostą
Powiatu,
4)
opracowywanie rocznych raportów z audytu,
5)
realizację i sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych,
6)
badanie zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi
w jednostce procedurami wewnętrznymi,
7)
prowadzenie czynności doradczych, w tym składanie wniosków mających na celu
usprawniania funkcjonowania jednostki.
Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio Staroście, który zapewnia organizacyjną
odrębność wykonywania przez niego zadań określonych w ustawie o finansach publicznych.
Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie
Starosty w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz
poprzez czynności doradcze.
Do zakresu działania audytora należy prowadzenie audytu wewnętrznego w Starostwie
Powiatowym w Krapkowicach oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego.

§ 20
Czynności kontrolne w Starostwie wykonują:
1)
Dyrektorzy wydziałów w odniesieniu do podporządkowanych im pracowników,

2)
3)

Dyrektorzy wydziałów w odniesieniu do jednostek organizacyjnych w ramach nadzoru
merytorycznego,
Zespoły powoływane doraźnie z upoważnienia i w zakresie ustalonym przez Starostę.
§ 21.

Działalność kontrolna ma na celu:
1)
zapewnić Zarządowi informacje niezbędne do efektywnego kierowania bieżącymi sprawami
Powiatu i podejmowania odpowiednich decyzji,
2)
ustalić przyczyny i skutki ewentualnych nieprawidłowości oraz ustalić osoby odpowiedzialne
za stwierdzone nieprawidłowości oraz określić sposoby naprawienia stwierdzonych
nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przyszłości.

1.
2.
3.

§ 22.
Działalność kontrolną prowadzi się na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego
przez Starostę lub na podstawie doraźnego polecenia Starosty.
Plan kontroli określa jednostkę kontrolowaną, zakres i termin przeprowadzania kontroli.
Starosta decyduje o sposobie wykorzystania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

§ 23.
Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach oraz jednostkach
organizacyjnych Powiatu Krapkowickiego określa odrębne Zarządzenie starosty.
§ 24.
Zadania wspólne dla wszystkich komórek organizacyjnych:
1)
zapewnienie terminowego realizowania zadań,
2)
współdziałanie z organami Powiatu oraz współpraca z komisjami Rady,
3)
przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz projektów uchwał i innych materiałów
wnoszonych pod obrady Rady i Zarządu,
4)
wykonywanie aktów prawnych,
5)
przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,
6)
zapewnienie tajemnicy prawnie chronionej,
7)
współdziałanie ze Skarbnikiem w zakresie opracowywania projektu budżetu,
8)
rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków,
9)
współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych,
10) współdziałanie w zakresie realizacji akcji kurierskiej,
11) udostępnianie informacji publicznej,
12) opracowywanie materiałów na powiatową stronę internetową,
13) budowanie właściwego wizerunku Powiatu,
14) wykonywanie zadań wynikających z ustaw:
a)
o ochronie danych osobowych,
b)
o ochronie informacji niejawnych,
c)
o dostępie do informacji publicznej,
d)
Prawo zamówień publicznych,
e)
przepisów wewnętrznych obowiązujących w Starostwie.
15) realizacja wynikających z ustaw, rozporządzeń oraz przepisów wewnętrznych (m.in. planu OC,
PPZK, POFPK) zadań w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności przez
wszystkie komórki organizacyjne starostwa.

§ 25
Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 26
Z dniem wejścia w życie zarządzenia tracą moc:
1)
Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.9.2012 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie:
ustalenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów i pozostałych komórek organizacyjnych
oraz podziału wydziałów na referaty w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach
2)
Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.10.2012 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie:
ustalenia symboli literowych stanowiących oznaczenie poszczególnych komórek
organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Krapkowicach
3)
Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.14.2013 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie:
zmiany zarządzenia Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.9.2012 z dnia 1 lutego 2012r. w
sprawie ustalenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów i pozostałych komórek
organizacyjnych oraz podziału wydziałów na referaty w Starostwie Powiatowym
w Krapkowicach
4)
Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.21.2012 z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie:
utworzenia Biura Obsługi Teleinformatycznej w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach
5)
Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.34.2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie:
zmiany zarządzenia Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.9.2012 z dnia 1 lutego 2012r. w
sprawie ustalenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów i pozostałych komórek
organizacyjnych oraz podziału wydziałów na referaty w Starostwie Powiatowym
w Krapkowicach
6)
Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.37.2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie:
zmiany zarządzenia Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.9.2012 z dnia 1 lutego 2012r. w
sprawie ustalenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów i pozostałych komórek
organizacyjnych oraz podziału wydziałów na referaty w Starostwie Powiatowym
w Krapkowicach
7)
Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.106.2013 z dnia 30 października 2013 r. w
sprawie: zmiany zarządzenia Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.9.2012 z dnia 1 lutego
2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych zakresów zadań wydziałów i pozostałych komórek
organizacyjnych oraz podziału wydziałów na referaty w Starostwie Powiatowym
w Krapkowicach
8)
Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.119.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie: utworzenia Biura Windykacji w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach.

§ 26
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 7 września 2015 r.

Starosta Krapkowicki
/-/Maciej Sonik

