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UCHWAŁA NR XXXII/170/09
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO
z dnia 27 stycznia 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 rok
Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

4. Ustalenia stażu pracy, od którego uzależniona
jest wysokość dodatku za wysługę lat, dokonuje dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela, a dla dyrektora - starosta, w formie pisemnej.

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Słubicki,
w następującym brzmieniu:

Rozdział 3

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole - należy przez to rozumieć oświatowe
jednostki organizacyjne, dla których Powiat
Słubicki jest organem prowadzącym, o których
mowa w art. 2 pkt 2, 3, 4, 5 i 7 - 8 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.);
2) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka w internacie;
3) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to
rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkół,
o których mowa w pkt 1;
4) nauczycielach - należy przez to rozumieć pedagogicznych pracowników szkół;
5) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.).
Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat
1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę
lat.
2. Wysokość dodatku określa art. 33 ust. 1 Karty
Nauczyciela.
3. Dodatek przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

Dodatek motywacyjny
1. Dodatek przyznaje się nauczycielowi w okresie
obowiązywania regulaminu na czas określony nie
krótszy niż 3 miesiące w wysokości od 10% do 20%,
a dla dyrektora od 25% do 45% średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.
2. Dodatek nauczycielowi przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi - Zarząd Powiatu Słubickiego.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli może
być przyznany za:
1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów;
2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz innych obszarach działań, związanych z realizowanym
procesem dydaktycznym;
3) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację,
planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą
oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;
4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom
i uzależnieniom;
5) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów
potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich
potrzeb, w szczególności w stałej współpracy
z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami
świadczącymi pomoc socjalną;
6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których
mowa w przepisach w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi
w szkole;
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9) inicjowanie i prowadzenie nadobowiązkowych
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we
współpracy z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;
12) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stanowisko i funkcje
dyrektor szkoły
wicedyrektor szkoły
kierownik szkolenia praktycznego
kierownik internatu lub bursy
doradca metodyczny
nauczyciel konsultant
opiekun stażu
wychowawca klasy

3. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji
uprawniających do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.
4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko
lub funkcję na czas określony, traci prawo do dodatku z końcem miesiąca, w którym upłynął okres powierzenia. Dotyczy to również wcześniejszego odwołania ze stanowiska lub funkcji.
5. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora
szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, następującego
po trzech miesiącach zastępstwa.
6. Dodatek funkcyjny dyrektorowi przyznaje Zarząd Powiatu Słubickiego, a dla pozostałych osób dyrektor szkoły.
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13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw
istotnie zwiększających udział i rolę szkoły i placówki w środowisku lokalnym.
Rozdział 4
Dodatek funkcyjny
1. Ustala się wykaz stanowisk i funkcji, których
zajmowanie bądź pełnienie uprawnia do dodatku
funkcyjnego.
2. Osobom pełniącym stanowiska i funkcje, upoważniające do dodatku funkcyjnego przysługuje
miesięczny dodatek funkcyjny określony kwotą wynikającą z poniższej tabeli:

Miesięcznie w złotych
od 800,00 do 2.000,00
od 750,00 do 1.000,00
od 300,00 do 500,00
od 500,00 do 750,00
do 150,00
do 100,00
50,00
od 90,00 do 100,00
2) nauczycielom szkół (klas) przysposabiających
do pracy w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego;
3) nauczycielom Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej od 10% do 15% wynagrodzenia zasadniczego;
4) nauczycielom Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego;
5) nauczycielom prowadzącym zajęcia wychowawcze bezpośrednio z wychowankami lub na
ich rzecz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Wysokość dodatku za trudne warunki pracy
ustalana jest na semestr proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.

Dodatki za warunki pracy

3. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych
przysługuje nauczycielom prowadzącym zajęcia
w szkołach (klasach) specjalnych, w wysokości do
20% wynagrodzenia zasadniczego.

1. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje:

4. Dodatki za warunki pracy ustala nauczycielom
dyrektor szkoły lub placówki, a dyrektorowi starosta.

1) nauczycielom praktycznej nauki zawodu szkół
leśnych za prowadzenie zajęć w lesie oraz za
prowadzenie przez nauczycieli praktycznej nauki
zawodu szkół rolniczych zajęć praktycznych
w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa w wysokości
5% wynagrodzenia zasadniczego;

Rozdział 6

Rozdział 5

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wypłaca się według stawki wynagrodzenia zasadniczego, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
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2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się, dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego
dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych nauczyciela.

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania
w innych okresach trwania roku szkolnego takiego
wymiaru tygodniowej liczby zajęć (zwiększonego lub
zmniejszonego), aby średni wymiar godzin zajęć
nauczyciela w ciągu roku szkolnego odpowiadał
obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu w Karcie Nauczyciela.

3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się, mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem
do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny
i więcej liczy się za pełną godzinę.

7. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym
wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć
w poszczególnych okresach roku szkolnego,
w umowie o pracę należy określać średni wymiar
godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

4. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dni
ach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, traktuje
się jak godziny faktycznie odbyte.
5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, bądź w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub
kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony
wart. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony
o 1/5 tego wymiaru (lub o 14, gdy dla nauczyciela
ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień
usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień
ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie
w takim tygodniu, nie może być jednakże większa niż
liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
6. W szkołach, dla których ustalony plan zajęć
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć, wynikający z planu nauczania lub organizacji pracy placówki oświatowej w
danym okresie roku szkolnego, nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru zajęć dydak-

Rozdział 7
Wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw
1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 6.
2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli
przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin za faktycznie zrealizowane godziny
zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad
ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
Pracownicy otrzymujący dodatki, o których mowa
w rozdziale 3 i 4, za okres przebywania na zwolnieniu
lekarskim składniki mają pomniejszane proporcjonalnie i podlegają one uwzględnieniu w podstawie
wymiaru zasiłku na ogólnych zasadach określonych
w ustawie z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa (tekst jednolity z 2005r.
Dz. U. Nr 31, poz. 267 ze zm.).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady
Jan Kazimierz Kędziora
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UCHWAŁA NR XXV/169/09
RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2009r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Na wniosek Zarządu Powiatu w Sulęcinie
uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa
Powiatowego w Sulęcinie, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Uchyla się uchwałę Nr VI/41/07 Rady Powiatu
w Sulęcinie z dnia 19 marca 2007r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Sulęcinie.

2) radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu
w Sulęcinie;
3) regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Sulęcinie;
4) sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza
Powiatu Sulęcińskiego;
5) skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika
Powiatu Sulęcińskiego;
6) starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo
Powiatowe w Sulęcinie;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.

7) staroście - należy przez to rozumieć Starostę
Sulęcińskiego;

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

8) wicestaroście - należy przez to rozumieć Wicestarostę Sulęcińskiego;

Przewodniczący Rady
Bronisław Krych
Załącznik
do uchwały Nr XXV/169/09
Rady Powiatu w Sulęcinie
z dnia 27 stycznia 2009r.
Regulamin Organizacyjny
Starostwa Powiatowego w Sulęcinie
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Sulęcinie określa:

9) zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Sulęcinie;
10) statucie - należy przez to rozumieć Statut Powiatu Sulęcińskiego;
11) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592
ze zm.).
§ 3. Siedzibą starostwa jest miasto Sulęcin.
§ 4. Starostwo jest zakładem pracy w rozumieniu
przepisów prawa pracy.
§ 5. 1. Starostwo jest aparatem pomocniczym zarządu i starosty.
2.

Starostwo realizuje zadania powiatu:

1) zadania starostwa powiatowego;

1) własne;

2) zasady funkcjonowania starostwa powiatowego;

2) z zakresu administracji rządowej;

3) zakres działania i kompetencje osób zajmujących stanowiska kierownicze;
4) wewnętrzną strukturę organizacyjną Starostwa
powiatowego;
5) prawa i obowiązki pracowników starostwa powiatowego;
6) zasady kontroli.
§ 2. Ilekroć dalej jest mowa o:
1) powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Sulęciński;

3) przejęte w wyniku porozumień zawartych z organami administracji rządowej w sprawach wykonywania zadań publicznych;
4) powierzone na podstawie porozumień z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego oraz
z samorządem województwa w sprawie powierzenia wykonywania zadań publicznych;
5) pozostałe, w tym określone statutem, uchwałami organów powiatu i zarządzeniami starosty.
§ 6. 1. Przy załatwianiu spraw stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba
że przepisy szczególne stanowią inaczej.
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2. Przebieg czynności biurowych i kancelaryjnych regulowany jest ponadto rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. z 1998r. Nr 160, poz. 1074 ze zm.), regulaminem oraz zarządzeniami starosty.
§ 7. Starostwo działa w oparciu o zasady:
1) praworządności;
2) służebności wobec społeczności lokalnej;
3) racjonalnego gospodarowania mieniem powiatu;
4) zespolenia;
5) planowania pracy i podziału kompetencji;
6) wzajemnego współdziałania między jednostkami organizacyjnymi;
7) kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;
8) racjonalnego doboru wykwalifikowanej kadry
pracowniczej.
§ 8. 1. Pracą starostwa kieruje starosta.
2. Starosta wykonuje swoje obowiązki przy pomocy wicestarosty, urzędującego członka zarządu,
sekretarza, skarbnika, naczelników wydziałów oraz
pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy
w sposób określony w ustawie, statucie i regulaminie.
§ 9. 1. W starostwie zatrudnia się pracowników
na podstawie:
1) wyboru;
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2. Wicestarosta, urzędujący członek zarządu powiatu, sekretarz i skarbnik sprawują funkcje nadzorcze, powierzone im przez zarząd i starostę oraz wykonują zadania wyznaczone przez starostę, zapewniając ich kompleksową realizację.
3. Schemat organizacyjny starostwa, uwzględniający pełnione funkcje nadzorcze ustala starosta zarządzeniem.
4. Starosta może powoływać na czas określony
lub nieokreślony pełnomocników do spraw realizacji
lub koordynacji określonych zadań.
5. Do zakresu działania starosty należy w szczególności:
1) organizowanie pracy zarządu i starostwa, kierowanie bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
2) wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników starostwa i urzędujących członków zarządu;
3) koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych powiatu i organizowanie ich wzajemnej współpracy;
4) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnymi komórkami starostwa;
5) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
6) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności starostwa;
7) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej zastrzeżonych
dla starosty;

2) powołania;
3) umowy o pracę.
2. Określone przez starostę zadania mogą być
wykonane na podstawie umów zawieranych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Dobór kadry pracowniczej w starostwie odbywa się w drodze postępowania kwalifikacyjnego.
Regulamin postępowania kwalifikacyjnego ustala
starosta zarządzeniem. Decyzja o przyjęciu kandydata na określone stanowisko pracy należy do starosty.
4. Starosta uwzględniając zakres realizowanych
przez powiat zadań oraz strukturę organizacyjną starostwa określa, w drodze zarządzenia, liczbę etatów,
przewidzianych w poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu.
Rozdział 2
Zasady sprawowania funkcji kierowniczych
§ 10. 1. Starosta odpowiada za funkcjonowanie
starostwa.

8) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla
starosty przez przepisy prawa, uchwały rady
powiatu i zarządu powiatu.
6. Starosta może upoważnić wicestarostę, urzędującego członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników
jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania
w jego imieniu decyzji w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej.
§ 11. 1. Wicestarosta wykonuje czynności w zakresie upoważnień i poleceń służbowych wydawanych przez starostę oraz sprawuje funkcje nadzorcze
nad realizacją określonych zadań powiatu przez
wskazane komórki organizacyjne starostwa i powiatowe jednostki organizacyjne.
2. W czasie nieobecności starosty zadania i kompetencje w zakresie kierowania starostwem wykonuje w zakresie udzielonych upoważnień wicestarosta.
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3. Czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty, z wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy i ustalania
wynagrodzenia starosty, wykonuje wicestarosta
z upoważnienia starosty.
§ 12. Urzędujący członek zarządu wykonuje czynności w zakresie upoważnień i poleceń służbowych
wydawanych przez starostę oraz sprawuje funkcje
nadzorcze nad realizacją przez wskazane komórki
organizacyjne starostwa i powiatowe jednostki organizacyjne określonych zadań powiatu.
§ 13. Do zadań sekretarza należy:
1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania starostwa, a w szczególności:
a)

nadzór nad organizacją pracy starostwa,

b)

czuwanie nad przebiegiem i terminowością
wykonywania zadań,

c)

sprawowanie nadzoru i kontroli nad opracowywaniem projektów oraz zmian regulaminów, zarządzeń i innych przepisów wewnętrznych,

d)

prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr i usprawnieniem pracy w starostwie;

2) koordynacja całokształtu zagadnień organizacyjno - technicznych dotyczących współpracy
z zarządem powiatowych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży oraz współpracy zarządu z radą;
3) koordynacja spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów oraz referendum na terenie powiatu;
4) realizacja zadań w zakresie obronności,
w szczególności obejmujących przygotowywanie aktów prawnych starosty w związku
z wprowadzeniem wyższych stanów gotowości
państwa oraz sprawowanie nadzoru nad komórkami podległymi staroście, na które nałożono zadania obronne oraz przyjętymi w sytuacji
zagrożenia bezpieczeństwa państwa od organów centralnej administracji rządowej;
5) wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub
na polecenie starosty.
§ 14. Do zadań skarbnika należy:
1) wykonywanie
obowiązków
wynikających
z przepisów prawa w zakresie rachunkowości
i gospodarki finansowej prowadzonej przez wydział finansowy;
2) przygotowywanie materiałów niezbędnych do
sporządzania projektu budżetu powiatu;
3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu powiatu;
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4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych;
5) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej;
6) przygotowywanie okresowych analiz, ocen
i bieżącej informacji o sytuacji finansowej powiatu;
7) opiniowanie projektów decyzji wywołujących
skutki finansowe dla budżetu;
8) organizacja obiegu dokumentów finansowych
starostwa;
9) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla
skarbnika;
10) realizacja zadań w zakresie obronności,
w szczególności obejmujących przygotowanie
budżetu, finansów i instytucji finansowych
w powiecie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.
§ 15. 1. Wydziałami starostwa kierują naczelnicy,
a w przypadku ich nieobecności lub w razie wynikających z innych przyczyn niemożności pełnienia
obowiązków, czynności naczelnika wykonują wyznaczeni pracownicy.
2. Starosta może powierzyć kierowanie komórką
organizacyjną starostwa urzędującemu członkowi
zarządu, sekretarzowi lub skarbnikowi.
3. Pionem ochrony kieruje pełnomocnik
ds. ochrony informacji niejawnych, który odpowiada
za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie
informacji niejawnych.
4. Pracą zespołu pracowniczego kierują wyznaczone osoby w randze koordynatora.
5. Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru kieruje geodeta powiatowy pełniący funkcję naczelnika
wydziału.
6. Naczelnicy wydziałów starostwa, o których
mowa w ust. 1 - 3, są bezpośrednimi przełożonymi
podległych im pracowników i sprawują nadzór nad
ich pracą.
7. Naczelnicy wydziałów w szczególności:
1) kierują w imieniu starosty działalnością podległych im komórek organizacyjnych starostwa
zgodnie z przepisami prawa;
2) zapewniają należytą organizację pracy;
3) nadzorują realizację zadań przez kierowaną komórkę organizacyjną, a szczególnie terminowe
i poprawne załatwianie spraw;
4) wdrażają zasady racjonalnej organizacji pracy
oraz ustalają zakres obowiązków służbowych,
odpowiedzialności i uprawnień pracowników
im podległych;
5) wyznaczają stałe i doraźne zastępstwa na poszczególnych stanowiskach pracy;
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6) zapewniają dyscyplinę pracy i racjonalne wykorzystanie czasu pracy;

3) harmonogramach realizacji określonych przedsięwzięć;

7) dokonują kontroli realizacji zadań przez podległych im pracowników;

4) poleceniach starosty;

8) dokonują oceny okresowej podległych pracowników.
8. Naczelnicy wydziałów ponoszą odpowiedzialność służbową wobec starosty za właściwą i terminową realizację powierzonych im zadań.
§ 16. 1. Naczelnicy wydziałów są zobowiązani do
realizacji zadań wynikających ze współdziałania starosty z radą we wszystkich sprawach wynikających
z potrzeb powiatu.
2. Projekty uchwał rady wnoszone przez zarząd
opracowują naczelnicy właściwych merytorycznie
komórek starostwa. Projekty te wymagają opinii
radcy prawnego.
3. Wydział Organizacyjny, Oświaty i Spraw Społecznych prowadzi rejestr interpelacji i zapytań radnych i niezwłocznie przekazuje je zarządowi.
4. Rozpatrywanie i załatwianie interpelacji i zapytań radnych należy do komórki organizacyjnej starostwa właściwej ze względu na przedmiot interpelacji
i zapytań, względnie komórki wskazanej przez sekretarza jako wiodącej, jeżeli załatwienie sprawy wymaga współdziałania innych komórek organizacyjnych.
5. Naczelnicy wydziałów starostwa przygotowują
odpowiedzi na interpelacje i po akceptacji sekretarza
przedstawiają je staroście najpóźniej na 3 dni przed
upływem terminu załatwienia.
6. Naczelnicy wydziałów starostwa przedkładają
staroście celem akceptacji wszelkie materiały opracowywane na posiedzenia rady.
7. Naczelnicy wydziałów i pracownicy samodzielnych stanowisk pracy mają obowiązek udziału
w sesjach rady oraz mogą zostać zobowiązani do
uczestnictwa w posiedzeniach komisji rady i zarządu.
§ 17. Naczelnicy wydziałów uprawnieni są do:

5) umowach i porozumieniach.
§ 19. 1. Zakresy czynności dla naczelników wydziałów starostwa oraz pracowników zatrudnionych
na samodzielnych stanowiskach ustala starosta
w oparciu o propozycję sekretarza.
2. Zakresy czynności dla pracowników zatrudnionych w wydziałach ustala starosta w oparciu
o propozycję naczelnika wydziału.
Rozdział 3
Struktura organizacyjna starostwa
§ 20. 1. W urzędzie tworzy się następujące komórki organizacyjne:
1) wydział;
2) samodzielne stanowisko.
2. W celu realizacji określonych zadań w starostwie mogą być powołane zespoły i komisje zadaniowe.
3. W starostwie można utworzyć inne komórki
organizacyjne, równorzędne wobec wydziału,
tzn. referaty lub wieloosobowe stanowiska pracy.
4. Naczelnicy komórek organizacyjnych określają ich strukturę wewnętrzną oraz zakres działania i przedstawiają staroście do zatwierdzenia.
§ 21. 1. Wydział jest podstawową komórką organizacyjną, zatrudniającą co najmniej 3 pracowników,
zajmujących się tymi samymi kategoriami spraw lub
kilkoma zbliżonymi przedmiotowo kategoriami
spraw, jeżeli ich realizacja w jednym wydziale ułatwia prawidłowe zarządzanie.
2. Samodzielne stanowisko jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się w wypadku
konieczności organizacyjnego wyodrębnienia struktury realizującej jedną kategorię spraw.

1) reprezentowania wydziału;

3. Samodzielne stanowisko może być tworzone
w ramach wydziału lub poza jego strukturą.

2) występowania do starosty z wnioskiem o nawiązanie, rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem, przyznanie nagrody, ukaranie,
zmianę warunków pracy i płacy pracownikowi.

§ 22. W skład starostwa wchodzą następujące
komórki organizacyjne:

§ 18. 1. Osoby pełniące funkcje kierownicze
w starostwie są odpowiedzialne za planowanie pracy
starostwa.
2. Planowanie pracy służy organizacyjnemu zapewnieniu realizacji zadań starostwa.
3. Podstawą planowania pracy starostwa są zadania zawarte w:
1) aktach normatywnych;
2) uchwałach rady i zarządu;

1) Wydział Organizacyjny, Oświaty i Spraw Społecznych - „OOS”;
2) Wydział Finansowy - „FIN”;
3) Wydział Komunikacji i Dróg - „SKD”;
4) Wydział Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska - „SBN”;
5) Wydział
„SGK”;

Geodezji,

Kartografii

i

Katastru

-

6) Wydział Rozwoju Powiatu - „SRP”;
7) Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej - „ZKO”;
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8) Pion Ochrony – Kancelaria Tajna - „POI”;
9) Powiatowy Rzecznik Konsumentów - „PRK”.
§ 23. W starostwie mogą być utworzone następujące stanowiska kierownicze:
1) Naczelnik Wydziału Finansowego;
2) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Oświaty
i Spraw Społecznych;
3) Naczelnik Wydziału Komunikacji i Dróg;
4) Naczelnik Wydziału Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska;
5) Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru;
6) Naczelnik Wydziału Rozwoju Powiatu;
7) Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
§ 24. 1. Zadania i czynności wspólne dla wszystkich wydziałów i samodzielnych stanowisk są następujące:
1) przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje rady, posiedzenia zarządu oraz dla potrzeb starosty i członków zarządu;
2) realizacja zadań wynikających z uchwał rady
i zarządu;
3) współuczestniczenie w opracowywaniu zamierzeń rozwojowych powiatu;
4) współdziałanie ze skarbnikiem w zakresie opracowania projektu budżetu;
5) rozpatrywanie i przygotowywanie propozycji
sposobu załatwiania interpelacji i wniosków
radnych;
6) prowadzenie postępowania administracyjnego
i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
7) usprawnianie organizacji, metod i form pracy
oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy starostwa;
8) przyjmowanie, rozpatrywanie
skarg i wniosków;

i

załatwianie

9) udział w przeprowadzaniu kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych;
10) współpraca z komisjami rady w zakresie realizowanych zadań;
11) współdziałanie ze stanowiskiem ds. zarządzania
kryzysowego i obrony cywilnej, w zakresie realizacji zadań w dziedzinie ochrony ludności
i spraw obronnych;
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12) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi starostwa, powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, służbami i inspekcjami oraz innymi instytucjami w zakresie realizowanych zadań;
13) przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego,
Oświaty i Spraw Społecznych aktualnych informacji publicznych dotyczących bieżącej pracy jednostki;
14) przestrzeganie zasad wynikających z ustaw,
w szczególności: o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, o zamówieniach publicznych oraz o dostępie do informacji publicznej;
15) realizacja sprawozdawczości wynikającej z zadań realizowanych przez wydział;
16) prowadzenie rejestrów i ewidencji, zgodnie
z przepisami szczególnymi.
2. W ramach zadań obronnych wydziały realizują:
1) Wydział Budownictwa, Nieruchomości i Ochrony Środowiska - przygotowanie w zakresie budownictwa, ochrony środowiska, rolnictwa, gospodarki wodnej oraz gospodarki nieruchomościami na okres zagrożenia bezpieczeństwa na
państwa i w czasie wojny;
2) Wydział Organizacyjny, Oświaty i Spraw Społecznych - przygotowanie zabezpieczenia funkcjonowania starosty na stanowisku kierowania,
organizacją i funkcjonowaniem starostwa
w czasie wojny oraz informatyzacją na okres
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny; służby zdrowia, oświaty, kultury i sportu
oraz działu zabezpieczenia społecznego na
okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny;
3) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - przygotowanie ochrony i ewakuacji dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej oraz państwowych
zasobów geodezyjnych na okres zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
4) Wydział Komunikacji i Dróg – przygotowanie
w zakresie transportu i drogownictwa na okres
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie
wojny;
5) Wydział Finansowy - przygotowanie budżetu,
finansów i instytucji finansowych w powiecie
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
6) Wydział Rozwoju Powiatu - nadzór nad dystrybucją i sposobem wykorzystania przydzielonych
środków pomocowych na zabezpieczenie działalności jednostek organizacyjnych, biorących
udział w realizacji ważnych strategicznie inwestycji oraz na ich odtwarzanie po ewentualnych
zniszczeniach w wyniku działań wojennych;
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7) Samodzielne stanowisko ds. zaradzania kryzysowego i obrony cywilnej - przygotowanie
ochrony dziedzictwa narodowego i spraw wewnętrznych na okres zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny; przygotowanie przeprowadzenia poboru, powszechnej mobilizacji
oraz wykorzystania ewidencji ludności na potrzeby administracji wojskowej i Sił Zbrojnych
RP;
8) Pion Ochrony - przygotowanie ochrony informacji niejawnych i obiegu dokumentów oraz
zabezpieczenie systemów i sieci teleinformatycznych na stanowisku kierowania starosty
na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny.
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15) koordynowania szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników;
16) nadzorowania stosowania instrukcji kancelaryjnej jednolitego rzeczowego wykazu akt;
17) nadzorowania przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy;
18) administrowania budynkami starostwa, prowadzenia ich remontów oraz spraw związanych
z zaopatrzeniem materiałowo – technicznym
oraz konserwacją wyposażenia starostwa;
19) prowadzenia ewidencji księgowej środków
trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu;

§ 25. Wydział Organizacyjny, Oświaty i Spraw
Społecznych realizuje zadania w zakresie:

20) zabezpieczenia prawidłowego działania infrastruktury informatycznej starostwa;

1) przygotowywania projektów aktów prawnych
dotyczących funkcjonowania starostwa;

21) prowadzenia i aktualizacji danych w Biuletynu
Informacji Publicznej;

2) organizacyjnego przygotowania posiedzeń rady, komisji i zarządu; protokołowania ich obrad;
przekazywania wniosków, opinii i interpelacji do
realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwianiem;

22) sprowadzania zwłok z zagranicy;

3) prowadzenia rejestrów i zbiorów uchwał organów powiatu, przekazywanie ich do publikacji,
nadzoru, publicznej wiadomości oraz do realizacji właściwym merytorycznie komórkom organizacyjnym, jednostkom i instytucjom;

25) prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

4) nadzoru w zakresie terminowego przygotowywania przez komórki organizacyjne starostwa
projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski;

23) edukacji i oświaty;
24) nadzoru nad placówkami oświatowymi prowadzonymi przez powiat;

26) wydawania skierowań do szkół specjalnych
i młodzieżowych ośrodków wychowawczych;
27) prowadzenia spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym dotyczącym ubiegania
się nauczycieli o awans na stopień nauczyciela
mianowanego;

6) przygotowywania spotkań z udziałem starosty
i zarządu;

28) realizacji uprawnień powiatu jako organu założycielskiego publicznego zakładu opieki zdrowotnej wynikających z przepisów o zakładach
opieki zdrowotnej;

7) koordynowania spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz prowadzenie ich
rejestru;

29) obsługi administracyjnej Rady Społecznej przy
zakładach opieki zdrowotnej, których organem
założycielskim jest Rada Powiatu;

8) obsługi organizacyjnej wyborów samorządowych;

30) promocji i ochrony zdrowia;

5) prowadzenia obsługi kancelaryjnej starostwa;

9) prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku
pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń;
10) prowadzenia akt i spraw osobowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych;

31) współpracy z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie zadań pomocy społecznej;
32) realizacji zadań wynikających z ustawy o dostępie informacji publicznej.
§ 26. Wydział Finansowy realizuje zadania w zakresie:

11) prowadzenia rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu starosty i zarządu;

1) opracowywania projektów uchwał budżetowych
oraz dokonywania okresowych analiz wykonania budżetu;

12) oświadczeń majątkowych i innych;

2) nadzoru i kontroli realizacji budżetu powiatu;

13) nadzoru i dyscypliny pracy;

3) nadzorowania prawidłowości opracowywania
i realizacji planów finansowych jednostek powiatowych;

14) prowadzenia archiwum zakładowego;

Dziennik Urzędowy
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b)

pełnienie funkcji inwestora,

c)

utrzymanie nawierzchni drogi, chodników,
drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń
związanych z drogą,

d)

koordynacja robót w pasie drogowym,

e)

wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat
i kar pieniężnych,

8) prowadzenia kontroli finansowej oraz sprawdzanie wykonania zaleceń pokontrolnych;

f)

prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów,

9) obsługi Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej;

g)

przygotowanie opinii nt. przebiegu istniejących dróg wojewódzkich i zaliczenia do kategorii dróg gminnych,

h)

prowadzenie spraw w zakresie zaliczenia
dróg do kategorii dróg powiatowych i ustalenia przebiegu istniejących dróg powiatowych,

i)

zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,

j)

prowadzenie innych spraw związanych
z ustawą o drogach publicznych.

5) prowadzenia rachunkowości budżetu powiatu
oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zasadami;
6) windykacji należności budżetowych starostwa
i Skarbu Państwa;
7) organizacji i prowadzenia obsługi kasowej starostwa;

10) dokonywania rozliczeń z tytułu i ubezpieczeń
społecznego i zdrowotnego pracownika;
11) prowadzenia dokumentacji płacowej, w tym
sporządzania list płac, premii, nagród i innych
składników wynagrodzenia, obliczania zasiłków
chorobowych i rodzinnych oraz prowadzenia
ich ewidencji, dokonywania wypłat wynagrodzeń, wystawiania zaświadczeń o zarobkach,
prowadzenia kartoteki wynagrodzeń pracowniczych;

§ 28. Wydział Budownictwa, Nieruchomości
i Ochrony Środowiska realizuje zadania w zakresie:

12) prowadzenia rozliczeń z ZUS, US, PFRON;

1) prawa budowlanego;

13) współdziałania z bankami i organami skarbowymi.

2) gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa
i Powiatu;

§ 27. Wydział Komunikacji i Dróg realizuje zadania w zakresie:
1) komunikacji:

4) ochrony gruntów rolnych i leśnych;
5) gospodarki wodnej;

a)

wydawanie prawa jazdy,

b)

rejestracja pojazdów,

c)

wydawanie decyzji
drogowego,

d)

wydawanie zezwoleń na prowadzenie
Ośrodków Szkolenia Kierowców i Stacji Kontroli Pojazdów,

6) rybactwa śródlądowego;
7) gospodarki leśnej;

w zakresie transportu

e)

przeprowadzanie egzaminów w
transportu drogowego taksówką,

f)

prowadzenie innych spraw związanych
z ustawą prawo o ruchu drogowym,

g)

prowadzenie innych spraw związanych
z ustawą o transporcie drogowym;

zakresie

2) drogownictwa:
a)

3) lokalizacji dróg powiatowych i gminnych;

opracowywanie projektów planów rozwoju
sieci drogowej oraz bieżące informowanie
o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

8) prawa łowieckiego;
9) przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia
w zakresie gospodarstw rolnych;
10) wspierania rozwoju obszarów wiejskich ze
środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji
Rolnej;
11) organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich;
12) postępowań z odpadami;
13) handlu uprawnieniami do emisji;
14) prawa ochrony środowiska;
15) ochrony przyrody;
16) prawa geologicznego i górniczego;
17) ochrony zabytków i opieki nad nimi;
18) innych zadań będących w kompetencji starosty.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 16
§ 29. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru realizuje zadania w zakresie:
1) prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów
i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów
i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
2) koordynacji usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu;
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f)

monitoring procedur pozyskiwania i wydatkowania środków pozabudżetowych oraz
bieżący monitoring i ocena realizowanych
projektów, ich rozliczanie i promocja,

g)

udzielanie informacji osobom zainteresowanym o możliwościach skorzystania z unijnych programów pomocowych,

h)

współpraca z jednostkami organizacyjnymi
powiatu w zakresie pozyskiwania środków
pozabudżetowych,

i)

współpraca z gminami i innymi podmiotami
w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych;

3) zakładania osnów szczegółowych;
4) zakładania i aktualizacja mapy zasadniczej;
5) ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
6) prowadzenia powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji
o terenie;

3) współpracy z organizacjami pozarządowymi:
a)

nadzorowanie działalności stowarzyszeń dzia
łających na terenie powiatu,

7) prowadzenia innych spraw związanych z ustawą
prawo geodezyjne i kartograficzne.

b)

prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów
sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej,

§ 30. Wydział Rozwoju Powiatu realizuje zadania
w zakresie:

c)

opracowywanie i wdrożenia programu
współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

1) wspierania rozwoju:
a)

realizacja programów operacyjnych wynikających ze strategii rozwoju powiatu,

b)

przygotowywanie i realizacja wspólnych
programów dla powiatów, gmin i innych
podmiotów ważnych dla rozwoju powiatu,

c)

koordynowanie realizacji i aktualizacji strategii zrównoważonego rozwoju powiatu,

d)

przygotowywanie i aktualizacja ofert inwestycyjnych powiatu,

e)

podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój przedsiębiorczości;

2) pozyskiwania środków pozabudżetowych:
a)

podnoszenie wiedzy na temat możliwości
pozyskania i wykorzystania środków pomocowych oraz zdobywanie i aktualizowanie informacji o funduszach pozabudżetowych,

b)

zdobywanie i aktualizowanie informacji
o konkursach ogłaszanych przez organizacje
i instytucje udzielające wsparcia finansowego,

c)

d)

e)

rozpowszechnianie informacji o istniejących
funduszach pozabudżetowych oraz dokonywanie analiz możliwości ich wykorzystania
przez samorząd powiatowy,
opracowywanie wniosków o uzyskanie środków finansowych z programów pomocowych krajowych i zagranicznych,
przygotowywanie procedur przetargowych
dla wykonawców w ramach realizowanych
projektów,

4) promocji:
a)

opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno - informacyjnych o powiecie,

b)

prowadzenie spraw w zakresie insygniów
powiatu, użyczenia herbu i flagi powiatu,
identyfikacji wizualnej,

c)

koordynowania działań związanych ze
współpracą z zagranicą, ze Związkiem Powiatów Polskich, miastami i powiatami partnerskimi.

§ 31. Samodzielne stanowisko ds. zarządzania
kryzysowego i obrony cywilnej realizuje zadania
w zakresie:
1) zarządzania kryzysowego;
2) obrony cywilnej;
3) obronności;
4) organizacji i przeprowadzenia poboru;
5) współpracy ze służbami, inspekcjami i obronnością.
§ 32. Pion Ochrony - Kancelaria Tajna realizuje
zadania z zakresu:
1) ochrony informacji niejawnych;
2) ochrony systemów i sieci teleinformatycznych;
3) kontroli ochrony informacji niejawnych oraz
przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;

Dziennik Urzędowy
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4) okresowej kontroli ewidencji,
i obiegu dokumentów;
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materiałów

3. Pracownicy przyjmują interesantów codziennie
w godzinach pracy starostwa.

5) opracowania planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowania jego realizacji;

§ 35. 1. Starosta, wyznaczony członek zarządu lub
sekretarz przyjmuje obywateli w sprawach skarg
i wniosków w terminie i godzinach ustalonych odrębnym zarządzeniem starosty.

6) szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
7) prowadzenia kancelarii tajnej.
§ 33. Powiatowy Rzecznik Konsumentów realizuje zadania z zakresu:
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.
Rozdział 4
Załatwianie spraw indywidualnych i udzielanie dostępu do informacji
§ 34. 1. Przy załatwianiu spraw indywidualnych
z zakresu administracji publicznej pracownicy starostwa stosują przepisy ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego, instrukcję kancelaryjną oraz inne
przepisy proceduralne, a ponadto właściwe przepisy
prawa materialnego.
2. Pracownicy są zobowiązani do należytego i wy
czerpującego informowania stron o okolicznościach
faktycznych i prawnych mogących mieć wpływ na
sposób załatwienia sprawy, a w szczególności:
1) udzielania informacji niezbędnych do załatwienia danej sprawy i wyjaśnienia treści obowiązujących przepisów;
2) niezwłocznego rozstrzygnięcia sprawy, a jeżeli
to niemożliwe – do określenia terminu jej załatwienia;
3) informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy;

2. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg
i wniosków przez poszczególnych kierowników komórek organizacyjnych starostwa odbywa się we
wszystkie dni pracy starostwa.
3. Skargi i wnioski obywateli są przyjmowane
i rozpatrywane w trybie określonym przez ustawę.
4. Informacja o dniach przyjęć interesantów
w sprawach skarg i wniosków winna być umieszczona w widocznym miejscu w siedzibie starostwa.
5. Sprawy zakwalifikowane przez starostę i wicestarostę jako skargi i wnioski Wydział Organizacyjny,
Oświaty i Spraw Społecznych ewidencjonuje w rejestrze skarg i wniosków oraz przekazuje do załatwienia kierownikom komórek organizacyjnych zgodnie
z właściwością.
6. Wydziałowe rejestry skarg i wniosków prowadzą pracownicy wyznaczeni przez kierowników komórek organizacyjnych.
7. Naczelnicy wydziałów i pracownicy samodzielnych stanowisk odpowiedzialni są za niezwłoczne przekazanie do Wydziału Organizacyjnego,
Oświaty i Spraw Społecznych informacji o sposobie
załatwiania skarg i wniosków wraz z egzemplarzem
udzielonej odpowiedzi.
8. Pracownicy starostwa winni niewłaściwego
i nieterminowego załatwienia skarg i wniosków oraz
indywidualnych spraw mieszkańców podlegają odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej
przewidzianej w przepisach prawa.
§ 36. Udzielanie publicznych informacji w zakresie zadań starostwa, jego struktury organizacyjnej,
majątku, sposobu przyjmowania i załatwiania spraw
i innych odbywa się na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej,
w tym poprzez ogłoszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej.
§ 37. 1. Informacji o działalności starostwa udzielają dziennikarzom polskim i zagranicznym:
1) starosta i wicestarosta;
2) osoba wskazana przez starostę.
Rozdział 5

4) powiadomienia o przyczynie niezałatwienia ich
sprawy w terminie;

Tryb postępowania przy opracowywaniu aktów
normatywnych

5) informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć;

§ 38. 1. Na podstawie upoważnień ustawowych
organom powiatu i staroście przysługuje prawo stanowienia aktów normatywnych o charakterze przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze
powiatu oraz aktów wewnętrznych obowiązujących
pracowników starostwa oraz powiatowych jednostek
organizacyjnych.

6) załatwiania spraw według kolejności ich wpływu oraz stopnia pilności.

Dziennik Urzędowy
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2. Akty normatywne, o których mowa w ust. 1,
ustanawiają:
1) zarząd w formie:
a)

przepisów porządkowych - w przypadkach
określonych w ustawie,

b)

uchwał - jeżeli zachodzi potrzeba wydania
aktu w wykonaniu uchwały rady oraz pozostałych wypadkach;

c)

decyzji i postanowień - jeżeli przepis szczególny tak stanowi;

2) starosta w formie:
a) zarządzeń,
b) postanowień porządkujących wewnętrzne
sprawy organizacyjne starostwa,
c) pism okólnych i dyspozycji o charakterze instrukcyjnym regulujące tok pracy starostwa.
§ 39. Uchwały i inne akty normatywne, o których
mowa w § 38, powinny zawierać:
1) oznaczenie porządkowe aktu prawnego;
2) datę podjęcia - dzień, miesiąc (słownie) i rok;
3) określenie zakresu przedmiotowego podlegającego regulacji prawnej;
4) wskazanie podstawy prawnej;
5) treść regulowanych zagadnień;
6) wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za ich
realizację;
7) przepisy końcowe obejmujące datę wejścia
w życie aktu prawnego (z ewentualnym wskazaniem przepisów lub aktów ulegających uchyleniu).
§ 40. 1. Projekty aktów normatywnych przygotowują właściwe pod względem merytorycznym komórki organizacyjne.
2. Projekty aktów normatywnych podlegają zaopiniowaniu przez radcę prawnego pod względem
zgodności z prawem.
3. Akty prawne po ich przyjęciu i podpisaniu podlegają zaewidencjonowaniu odpowiednio w Wydziale Organizacyjnym, Oświaty i Spraw Społecznych
w sposób określony instrukcją kancelaryjną.
§ 41. 1. Zarządzenia i inne dokumenty, o których
mowa w § 38 ust. 2 pkt 2, wymagają dodatkowo:
1) uzgodnienia z innymi komórkami organizacyjnymi, jeżeli zawiera zadania z ich właściwości;
2) podpisu skarbnika, jeśli wywołuje skutki finansowe;
3) podpisu sekretarza;
4) innych osób wyznaczonych przez starostę do
uzgodnienia pisemnego tych dokumentów.
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2. Po uzyskaniu podpisu starosty zarządzenia
i dokumenty, o których mowa w § 39 ust. 2 pkt 2,
rejestruje Wydział Organizacyjny, Oświaty i Spraw
Społecznych (nadaje numer), który prowadzi zbiór
zarządzeń starosty. W zbiorze przechowuje się oryginały podpisanych zarządzeń z wymaganymi podpisami osób, o których mowa w ust. 1.
3. Wydział Organizacyjny, Oświaty i Spraw Społecznych przekazuje kopie zarządzeń zainteresowanym komórkom organizacyjnym i samodzielnym
stanowiskom pracy.
4. W przypadku, gdy zarządzenie lub inne dokumenty, o których mowa w § 39 ust. 2 pkt 2, dotyczą
zagadnień z różnych dziedzin, starosta wyznacza
wiodącego kierownika komórki organizacyjnej.
Rozdział 6
Zasady podpisywania pism i obiegu dokumentów
§ 42. 1. Uchwały zarządu podpisuje starosta lub
wicestarosta, który przewodniczył posiedzeniu zarządu.
2. Umowy i inne dokumenty zawierające oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych powiatu – podpisują dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona
przez zarząd.
3. Oświadczenia woli w sprawach bieżących powiatu składają osoby upoważnione przez zarząd.
4. Umowy oraz inne dokumenty określone
w ust. 2, które mogą spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, wymagają kontrasygnaty
skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.
§ 43. 1. Do podpisu starosty zastrzeżone są
w szczególności:
1) pisma w sprawach należących do jego właściwości;
2) odpowiedzi na wystąpienia Najwyższej Izby
Kontroli i Prokuratora;
3) pisma w sprawach każdorazowo zastrzeżonych
przez starostę do jego podpisu;
4) korespondencja kierowana do:
a)

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, marszałków Sejmu i Senatu oraz posłów i senatorów,

b)

Prezesa i wiceprezesów Rady Ministrów,

c)

ministrów oraz kierowników urzędów centralnych,

d)

wojewodów, marszałków sejmików samorządowych województw, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów;

5) polecenia wyjazdów służbowych pracowników.
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2. Wicestarosta i urzędujący członek zarządu
podpisują:
1) pisma i dokumenty w zakresie spraw przez siebie prowadzonych;
2) pisma i dokumenty w zakresie spraw prowadzonych przez podległe komórki organizacyjne
i pracowników na samodzielnych stanowiskach;
3) decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu
administracji publicznej - na podstawie upoważnienia starosty;
4) dokumenty finansowe w zakresie ustalonym
przez starostę.
3. Skarbnik podpisuje:
1) pisma i dokumenty w zakresie spraw przez siebie prowadzonych;
2) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych,
3) dokumenty w sprawach należących do jego
właściwości.
4. Sekretarz podpisuje:
1) pisma i dokumenty w zakresie spraw przez siebie prowadzonych;
2) korespondencję kierowaną do komórek organizacyjnych przez siebie nadzorowanych;
3) dokumenty finansowe w zakresie ustalonym
przez starostę.
5. Kierownicy komórek organizacyjnych starostwa:
1) przygotowują i parafują pisma w sprawach zastrzeżonych dla starosty, wicestarosty, sekretarza i skarbnika;
2) podpisują pisma w sprawach niezastrzeżonych
dla osób wymienionych w pkt 1, a należących
do zakresu działania komórek organizacyjnych;
3) określają rodzaje pism, do podpisywania których upoważnieni pracownicy zastępujący ich
oraz inni pracownicy podległych komórek organizacyjnych.
6. Pracownicy komórek organizacyjnych podpisują na podstawie upoważnienia starosty decyzje
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej.
7. Pracownicy opracowujący pisma parafują je
swoim podpisem umieszczonym pod tekstem z lewej strony.
§ 44. 1. Obieg dokumentów w starostwie odbywa
się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej, a w odniesieniu do dokumentów finansowych
w sposób określony w instrukcji wewnętrznej,
wprowadzonej zarządzeniem starosty.
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2. Zasady, sposób obiegu i przechowywania
dokumentów stanowiących tajemnicę państwową
i służbową określa ustawa.
3. Archiwizację akt starostwa przeprowadza się
na zasadach zawartych w przepisach o archiwizacji
dokumentów.
Rozdział 7
Podstawowe prawa i obowiązki pracowników
§ 45. Do obowiązków pracownika starostwa należy
właściwe wykonywanie zadań powiatu, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli, a w szczególności:
1) świadczenie pracy na rzecz pracodawcy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami, instrukcjami i poleceniami wydawanymi w tym zakresie przez pracodawcę i przełożonych;
2) przestrzeganie ustalonego przez pracodawcę
czasu pracy i wykorzystanie go w pełni na pracę
zawodową;
3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego
w zakładzie pracy porządku oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o ochronie
przeciwpożarowej;
4) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego
mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji,
których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
5) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej zgodnie z odrębnymi przepisami oraz zasad
i trybu udostępniania informacji publicznej i dokumentów związanych z wykonywaniem przez
urząd zadań publicznych i zgodnie z przepisami
o dostępie do informacji publicznej oraz ze statutem;
6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego oraz ochrona dóbr osobistych współpracowników w zakresie wynikającym z przepisów o ochronie danych osobowych;
7) dbanie o powierzone mienie, sprzęt i narzędzia
oraz porządek i ład w miejscu pracy;
8) poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim oraz stosowanie
się do wskazań lekarskich;
9) zawiadomienie bezpośredniego przełożonego
o zaistniałym wypadku przy pracy lub zagrożeniu zdrowia lub życia ludzkiego oraz ostrzeganie
pracowników, a także innych osób znajdujących
się w rejonie ewentualnego niebezpieczeństwa;
10) stosowanie się do poleceń bezpośredniego prze
łożonego, które dotyczą wykonywanej pracy;
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11) podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie własnych umiejętności mających
wpływ na poziom pracy;
12) należyte zabezpieczenie po zakończeniu pracy
urządzeń i pomieszczeń pracy;
13) powstrzymanie się od wykonywania zajęć, które
pozostałyby w sprzeczności z obowiązkami pracownika albo mogły wywołać podejrzenie o jego stronniczość lub interesowność;
14) zachowywanie się z godnością w miejscu pracy
i poza nim;
15) powstrzymanie się od wykorzystywania środków rzeczowych zakładu pracy do celów prywatnych.
§ 46. Pracownikowi przysługują w szczególności
uprawnienia do:
1) zatrudnienia na stanowisku pracy, zgodnie
z umową o pracę i posiadanymi kwalifikacjami;
2) terminowego otrzymania wynagrodzenia za
pracę;
3) wypoczynku w dniach wolnych od pracy, po zakończeniu czasu pracy w dni robocze oraz podczas urlopów;
4) jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z innymi pracownikami z tytułu wypełniania jednakowych obowiązków;
5) wykonywania pracy w warunkach zgodnych
z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpożarowej;
6) tworzenia i przystępowania do organizacji reprezentujących pracowników.
Rozdział 8
Podstawowe zasady wykonywania kontroli
§ 47. System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną
i zewnętrzną.
§ 48. Kontrola wewnętrzna dotyczy starostwa.
§ 49. Kontrola zewnętrzna wynika z uprawnień
wynikających z aktów normatywnych i dotyczy jednostek organizacyjnych powiatu oraz innych podmiotów, do których kontrolowania upoważniony jest
zarząd lub starosta.
§ 50. Celem kontroli jest:
1) zapewnienie zarządowi i staroście informacji
niezbędnych do efektywnego kierowania starostwem i powiatowymi jednostkami organiza-
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cyjnymi oraz podejmowania prawidłowych decyzji;
2) ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości
i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków;
3) doskonalenie metod pracy starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.
§ 51. Czynności kontrolne w ramach kontroli
wewnętrznej wykonują:
1) starosta, wicestarosta, członkowie zarządu, sekretarz i skarbnik - jako kontrolę funkcjonalną;
2) kierownicy komórek organizacyjnych starostwa
i powiatowych jednostek organizacyjnych w ramach bieżącej kontroli wewnętrznej;
3) doraźne zespoły powoływane przez starostę.
§ 52. 1. W ramach powierzonych zadań kontrolę
wewnętrzną wykonują w szczególności:
1) Wydział Organizacyjny, Oświaty i Spraw Społecznych - w zakresie zgodności działania z prawem, w sprawach organizacji i funkcjonowania
wydziałów, dyscypliny pracy oraz przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej;
2) Wydział Finansowy - w zakresie prawidłowości
gospodarowania środkami budżetowymi i kredytami oraz prowadzenia rachunkowości;
3) doraźne zespoły powoływane przez starostę.
2. Zakres zadań kontrolnych pracowników wydziałów określają szczegółowe zakresy czynności.
§ 53. Kontrola zewnętrzna jest wykonywana
w zakresie określonym przepisami szczególnymi
oraz na podstawie zawartych porozumień w sprawie
powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
§ 54. Szczegółową organizację, rodzaje, cele oraz
tryb przeprowadzania kontroli określają odrębne
regulaminy ustalone przez właściwe organy.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 55. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych
i pracownicy samodzielnych stanowisk pracy obowiązani są przedkładać staroście wnioski w sprawach aktualizacji niniejszego regulaminu.
§ 56. W razie wątpliwości spory kompetencyjne
wynikłe ze stosowania niniejszego regulaminu rozstrzyga starosta.
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UCHWAŁA NR XXVIII/183/09
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium Starosty Świebodzińskiego dla uczniów szkół
(zespołów szkół), dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Świebodzińskiego
Na podstawie art. 90b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292,
z 2008r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917) uchwala
się, co następuje:

3) daje możliwość uzyskania tytułu technika przy
najwyższym wyniku z egzaminu zawodowego
oraz posiadaniu przez ucznia wzorowej lub bardzo dobrej oceny z zachowania.
2. Stypendium roczne może być przyznane po
pierwszym roku nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho
wawczym w Świebodzinie uczniowi, który uzyskał
najwyższą średnią ocen w szkole oraz posiada wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania.

§ 1. Ustala się regulamin przyznawania stypendium Starosty Świebodzińskiego dla uczniów szkół,
dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Świebodzińskiego.

3. Stypendium jednorazowe może być przyznane
absolwentowi, który osiągnął najwyższe wyniki w każdej z typów szkół prowadzonych przez Zespół Szkół
z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

§ 2. Stypendia są przyznawane ze środków określonych w uchwale budżetowej Powiatu Świebodzińskiego na poszczególne lata budżetowe.

§ 5. 1. Z umotywowanymi wnioskami o przyznanie stypendium Starosty Świebodzińskiego występuje dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii
rady pedagogicznej.

§ 3. 1. Ustala się następujące rodzaje stypendium:
1) stypendium roczne przyznawane
1 września na okres 10 miesięcy;

od

dnia

2) stypendium jednorazowe dla najlepszego absolwenta szkoły (zespołu szkół).
2. Stypendium nie może przekraczać minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.). Wysokość stypendium w danym roku budżetowym określa Zarząd
Powiatu.
§ 4. 1. Stypendium roczne może być przyznane
uczniowi po pierwszym roku nauki w szkole prowadzonej przez Radę Powiatu Świebodzińskiego, która:
1) daje możliwości uzyskania świadectwa dojrzałości, a średnia ocen to co najmniej 4,75 oraz
wzorowa lub bardzo dobra ocena z zachowania
lub uczniowi, który został laureatem przedmiotowej olimpiady co najmniej okręgowej oraz
posiada wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania;
2) daje możliwość zdobycia zawodu w zasadniczej
szkole zawodowej, przy najwyższym wyniku
z egzaminu zawodowego oraz posiadaniu przez
ucznia wzorowej lub bardzo dobrej oceny z zachowania;

2. Wniosek o przyznanie stypendium rocznego
należy złożyć do dnia 28 sierpnia danego roku, natomiast wniosek o przyznanie stypendium jednorazowego niezwłocznie po zakończeniu zajęć dydaktycznych tak, aby stypendium mogło być wręczone
wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.
§ 6. Ustala się następującą maksymalną ilość
rocznych stypendiów dla poszczególnych szkół (zespołów szkół):
1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie - 3 stypendia;
2) Zespól Szkół Technicznych w Zbąszynku - 3 stypendia;
3) Zespół Szkół Technicznych w Świebodzinie 3 stypendia;
4) Zespół Szkół Zawodowych w Świebodzinie 6 stypendiów;
5) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna przy
SOSW w Świebodzinie - 1 stypendium.
§ 7. W przypadku przejęcia szkoły (zespołu szkół)
przez inny organ prowadzący stypendium starosty
wypłacane będzie do końca okresu, na który zostało
przyznane ze środków budżetowych Powiatu Świebodzińskiego.
§ 8. 1. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Starosta Świebodziński.
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2. Decyzja starosty jest ostateczna.
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dzińskiego.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Świebodzińskiego.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXII/158/08 Rady
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 26 czerwca 2008r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium Starosty Świebodzińskiego dla uczniów
szkół prowadzonych przez Radę Powiatu Świebo-

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września
2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bogusław Motowidełko
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POROZUMIENIE
z dnia 26 stycznia 2009r.
w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
pomiędzy Powiatem Żarskim reprezentowanym
przez Zarząd Powiatu Żarskiego, zwany dalej zleceniodawcą, w imieniu którego działają:
I. Powiat Żarski reprezentowany przez:
1. Marka Cieślaka - Starostę Żarskiego 2. Piotra Palcata - Wicestarostę Żarskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Żarskiego Elizy Siemianowskiej
zwanym dalej zleceniodawca
II. Miastem Gorzowem Wlkp. reprezentowane przez:
Tadeusza Jędrzejczaka - Prezydenta Miasta Gorzowa
Wlkp.
zwanym dalej zleceniobiorcą
działając na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 82 i art.
83 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728)
oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) strony
zawierają porozumienie następującej treści:
§ 1. Zleceniodawca zleca, a zleceniobiorca przyjmuje do realizacji na rzecz mieszkańców Powiatu
Żarskiego następujące zadania:
1. Prowadzenia działalności diagnostyczno - konsultacyjnej, której celem jest:
a)

pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie
osób zgłaszających gotowość pełnienia funkcji niespokrewnionych rodzin zastępczych,

b)

opieka psychologiczno-pedagogiczna nad
zawodowymi niespokrewnionymi z dzieckiem rodzinami zastępczymi o charakterze
pogotowia rodzinnego oraz przeprowadzenie
procedur adopcyjnych w stosunku do dzieci
z uregulowaną sytuacja prawną, przebywających w tych pogotowiach.

2. Wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych
stwierdzających ukończenie szkolenia dla niespokrewnionych rodzin zastępczych.
3. Wydanie opinii o spełnieniu przez tę rodzinę
warunków, o których mowa w art. 73 ust. 1 i 3
pkt 2 - 6.
§ 2. Realizacja zadań wymienionych w § 1 w stosunku do kandydatów na niespokrewnione rodziny
zastępcze wymaga imiennego skierowania wydanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Żarach.
§ 3. Zadania określone w § 1 realizowane będą
przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Gorzowie
Wlkp. na terenie Ośrodka, a w sytuacjach wyjątkowych na terenie Powiatu Żarskiego po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Ośrodka Adopcyjno
- Opiekuńczego w miejscu wskazanym przez PCPR
Żary.
§ 4. Powiat Żarski zobowiązuje się do ponoszenia
kosztów przez Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy
w Gorzowie Wlkp. związanych z wykonaniem zadań
określonych w § 1 w następującej wysokości:
1) koszty kwalifikacji jednej niespokrewnionej
z dzieckiem rodziny zastępczej - 725,70zł (brutto);
2) koszty kwalifikacji jednej niespokrewnionej
z dzieckiem rodziny zawodowej (nie posiadającej żadnego przygotowania) - 741,00zł (brutto);
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3) koszty diagnozy
180,00zł (brutto);

funkcjonowania
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-

4) koszty diagnozy dziecka - 238,00zł (brutto);
5) koszty dojazdu OAO - zwrot rzeczywistych kosztów, dokonanych na postawie biletu lub zgodnie z § 2 rozporządzenia z dnia 25 marca 2002r.
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków
ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu
kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów
niebędących własnością pracodawcy (Dz. U.
Nr 27, poz. 271 z późn. zm.);
6) koszt jednej godziny pracy pracownika OAO 34,00zł (brutto).
§ 5. 1. Ośrodek Adopcyjno - Opiekuńczy w Gorzowie Wlkp. zobowiązuje się do przekazania co
kwartał zestawienia ponoszonych kosztów związanych z wykonywaniem zadań określonych w § 1.
2. Zapłata za wykonanie zadań wymienionych
w § 1 następować będzie na rachunek zleceniobiorcy
po przedstawieniu noty obciążeniowej wraz z zestawieniem określonym w ust. 1 w terminie 10 dni od
dnia otrzymania rachunku wraz z zestawieniem.
3. Za datę zapłaty uważa się dzień uznania na rachunku bankowym zleceniobiorcy.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności
Powiat Żarski zwróci należność wraz z ustawowymi
odsetkami.
§ 6. W imieniu zleceniodawcy nadzór nad realizacją zadań objętych umową pod względem rzeczo-
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wym i finansowym sprawuje Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, zaś w imieniu
zleceniobiorcy w sprawach dotyczących realizacji
umowy Dyrektor Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Gorzowie Wlkp.
§ 7. Prawa i obowiązki wynikające z porozumienia nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
§ 8. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. Umowa zawarta jest na czas określony tj. od
dnia 1 stycznia 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r.
§ 10. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę
za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia złożonym
na piśmie drugiej stronie bądź też za zgodnym porozumieniem stron w każdym czasie.
§ 11. W spawach nie uregulowanych umowę
stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 2 stycznia 2009r.
§ 13. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 14. Sprawy sporne strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu w Gorzowie Wlkp.
§ 15. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze strony.
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ANEKS NR 2/2008
z dnia 27 października 2008r.
do porozumienia Nr 30/06 z dnia 30 października 2006r. dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych
na terenie gminy Zbąszynek
zawarty pomiędzy:
Powiatem Świebodzińskim, reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, w imieniu którego działają:
1. Starosta - Zbigniew Szumski
2. Wicestarosta - Jolanta Starzewska
przy kontrasygnacie Skarbnika - Doroty Karbowiak,
zwanym dalej przekazującym,
a
Gminą Zbąszynek, reprezentowaną przez:
Burmistrza - Wiesława Czyczerskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika - Anety Nawracały,
zwaną dalej przejmującym,
o następującej treści:
§ 1. W treści porozumienia wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1 Zimowe utrzymanie obejmuje drogi powiatowe zamiejskie, o łącznej długości 17,9km zgodnie z załącznikiem Nr 1 do porozumienia,
który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1
do niniejszego aneksu.”;
2) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:
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„§ 3 W imieniu przekazującego nadzór nad całością spraw związanych z zimowym utrzymaniem dróg, będących przedmiotem porozumienia sprawuje Naczelnik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, przejmującego w sprawach dotyczących realizacji porozumienia reprezentuje Kierownik Referatu
Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego
w Zbąszynku.”;
3) § 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 4. Na prowadzenie zadań wymienionych
w § 2 Porozumienia przekazujący przeznaczy
kwotę w wysokości 20.580zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset osiemdziesiąt zł 00/100).”;
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1)

za okres od 15 listopada do 31 grudnia danego roku - kwota 7.000zł, w terminie do
31 grudnia danego roku. Rozliczenie otrzymanej dotacji wraz z dokumentami potwierdzającymi zrealizowanie zadania przejmujący
przedstawi przekazującemu do 14 stycznia
następnego roku;

2)

za okres od 1 stycznia do 31 marca następnego roku kwota 13.580zł, w terminie do
31 marca następnego roku. Rozliczenie
otrzymanej dotacji wraz z dokumentami
potwierdzającymi
zrealizowanie
zadania
przejmujący przedstawi przekazującemu do
14 kwietnia następnego roku.”

§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają
bez zmian.

4) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Zapłata za zimowe utrzymanie dróg nastąpi w dwóch ratach przez Starostwo Powiatowe
w Świebodzinie:

§ 3. Aneks niniejszy wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik Nr 1
do aneksu Nr 2/08
z dnia 27 października 2008r.
Zimowe utrzymanie dróg
Wykaz dróg powiatowych

3 standard zimowego utrzymania dróg
1.
2.
3.
Razem:

1213F
1215F
1339F

Gmina Zbąszynek
Rogoziniec - Dąbrówka Wlkp.
Dąbrówka Wlkp. - Zbąszynek - Kosieczyn
Trzciel - Zbąszyń

8,3
2,7
0,7
11,7

4 standard zimowego utrzymania dróg
1.
2.
3.
4.
Razem:

1210F
1216F
1212F
1297F

Gmina Zbąszynek
gr. pow. (Lutol Mokry) - Dąbrówka Wlkp.
m. - Kręcko
Szczaniec - Rogoziniec (m. Rogoziniec)
Kosieczyn - gr. pow.

2,6
0,6
0,8
2,2
6,2
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ANEKS NR 10
z dnia 22 stycznia 2009r.
do porozumienia Nr 2/99 z dnia 26 marca 1999r. w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta
Zbąszynek
zawarty pomiędzy:
Powiatem Świebodzińskim, reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, zwanym dalej
przekazującym, w imieniu którego działają:
1. Starosta Świebodziński - Zbigniew Szumski
2. Wicestarosta - Jolanta Starzewska
przy kontrasygnacie Skarbnika - Doroty Karbowiak,
a Gminą Zbąszynek, zwaną dalej przejmującym,
w imieniu której działa:
1. Burmistrz Miasta - Wiesław Czyczerski
przy kontrasygnacie Skarbnika - Anety Nawracały,
o następującej treści:
§ 1.
1) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. W imieniu przekazującego nadzór nad całością spraw, będących przedmiotem porozumienia sprawuje Naczelnik Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, przejmującego reprezentuje Z - ca Kierownika Referatu
Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego
w Zbąszynku.”;
2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Na prowadzenie zadań wymienionych w
§ 2, przekazujący przeznaczy w 2009r. kwotę
52.990,00zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące

dziewięćset dziewięćdziesiąt zł 00/100) na rzecz
przejmującego.”;
3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Przekazujący przekaże po 50% kwoty
rocznej w terminach: do 15 stycznia i do 15 lipca
każdego roku, na konto przejmującego. Przejmujący rozliczy merytorycznie i finansowo
przekazane środki wraz z kopiami faktur wystawionymi przez wykonawców (potwierdzonymi
za zgodność z oryginałem), w terminie do
10 lipca i 10 stycznia następnego roku.
Niedotrzymanie przez przejmującego terminu
rozliczenia wstrzymuje wypłatę kolejnych środków, a termin przekazania środków przesuwa
się odpowiednio.
Niewykorzystane środki przejmujący przelewa
na konto przekazującego do dnia złożenia rozliczenia.
2. Pierwszą ratę kwoty, o której mowa w ust. 1,
w roku 2009 przekazujący przekaże przejmującemu w terminie do 20 lutego.”
§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają
bez zmian.
§ 3. Aneks niniejszy wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 4. Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
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ANEKS NR 12
z dnia 15 lutego 2009r.
do porozumienia Nr 1/99 z dnia 25 marca 1999r. w sprawie utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta
Świebodzin
zawarty pomiędzy:
Powiatem Świebodzińskim, zwanym dalej przekazującym, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, w imieniu którego działają:
1. Zbigniew Szumski - Starosta
2. Jolanta Starzewska - Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Doroty
Karbowiak,
a Gminą Świebodzin, zwaną dalej przyjmującym,
w imieniu której działa:
Dariusz Bekisz - Burmistrz
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Izabeli Zabłockiej,
o następującej treści:
§ 1.
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Szczegółowy zakres utrzymania ulic
obejmuje:
1)

utrzymanie porządku i czystości na jezdniach, rozjazdach i chodnikach oddzielonych
od nieruchomości pasem zieleni (drzewa,
krzewy lub trawniki), należącym do zarządcy
drogi, z wyłączeniem zimowego utrzymania
jezdni;

2)

opróżnianie ulicznych koszy na śmieci;

3)

zimowe utrzymanie chodników oddzielonych
od nieruchomości pasem zieleni należącym
do zarządcy drogi;

4)

pozimowe sprzątanie chodników i części
jezdni przy krawężnikach;

5)

pielęgnacja zieleni przydrożnej (koszenie
traw na poboczach dróg i skarpach, pielęgnacja żywopłotów);

6)

jesienne wygrabianie liści.

2. Powierzchnie chodników i trawników objęte
pracami utrzymaniowymi przedstawia załącznik
Nr 2 do porozumienia, który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego aneksu.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. W imieniu przekazującego nadzór nad całością spraw związanych z utrzymaniem dróg
sprawuje Naczelnik Wydziału Dróg Starostwa
Powiatowego, natomiast Przyjmującego w spra
wach dotyczących realizacji porozumienia reprezentuje pracownik utrzymania czystości i zieleni Wydziału GKiM Urzędu Miejskiego.”;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Na prowadzenie zadań wymienionych
w § 2 przekazujący przeznaczy w 2009r. kwotę
304.356,00zł (słownie: trzysta cztery tysiące
trzysta pięćdziesiąt sześć zł 00/100) na rzecz
przyjmującego.
2. Wysokość kwoty na prowadzenie zadań wymienionych w § 2 na lata następne określana
będzie w aneksie do porozumienia.
3. Przekazujący przekaże po 50% kwoty rocznej
w terminach: do 31 stycznia i do 31 lipca każdego roku, na konto przyjmującego.
4. Rozliczenie merytoryczne i finansowe przekazanych środków wraz z kopiami faktur, wystawionych przez wykonawców (potwierdzonymi
za zgodność z oryginałem), przyjmujący przekaże przekazującemu w terminie do 15 lipca danego roku i 15 stycznia roku następnego.
5. Niedotrzymanie przez przyjmującego terminu
rozliczenia wstrzymuje wypłatę kolejnych środków, a termin przekazania przesuwa się odpowiednio.
6. Niewykorzystane środki przyjmujący zwraca
na konto przekazującego w terminach określonych w pkt 4.
7. Pierwszą ratę kwoty, o której mowa w ust. 1,
w roku 2009 przekazujący przekaże przyjmującemu w terminie do 28 lutego.”
§ 2. Pozostałe warunki porozumienia pozostają
bez zmian.
§ 3. Aneks niniejszy wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 4. Aneks sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
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Załącznik Nr 1
do aneksu Nr 12
z dnia 15 lutego 2009r.

Szczegółowy zakres utrzymania ulic powiatowych na terenie miasta Świebodzina

Nazwa ulicy

Kolejowa
Kolejowa (zjazd do
PKS)
Kolejowa (dół)
Plac Browarniany
Żymierskiego
Łąki Zamkowe
Młyńska
Zamkowa
Matejki
Wojska Polskiego
Sulechowska
Grottgera
Parkowa
Szpitalna
Łużycka
Piłsudskiego
Poznańska
Kawaleryjska
Konarskiego
Wałowa
Gen. Sikorskiego
30 - go Stycznia
Plac Wolności
Łukowa
Gen. Świerczyńskiego
Łęgowska
Głogowska
1 - go Maja
Sobieskiego
Razem

I strefa

Pow.
trawników
równinnych
(m2)
0

Pow.
trawników
na skarpie
(m2)
0

0
310
0
849
407
3.000
0
655
5.293
8.061
0
0
0
4.012
440
5.958
200
7.190
0
1.761
34
380
380
3.584
391
0
0
5.548
48.453

II strefa

Żywopłoty

Pow.
chodników

mb
0

(m2)
178,5

0
2.025
0
0
0
0
0
0
0
1.864
0
0
0
3.279
0
0
0
0
0
0
0
0
424

0
90
0
0
144
0
0
22
120
501
0
0
0
10
202
516
0
428
0
97
54
244
246

225
284
188
0
0
0
0
0
504
990
0
111
0
2.660
277,5
2.872
80,5
1.340
0
747,6
0
0
375

16.334
0
0
0
230
24.156

424
0
0
0
124
3.222

11.063
325
0
0
1.200
23.421,1

Wylot
dróg - ziel.
równinna
(m2)

Wylot
dróg - ziel.
na skarpie

2.142

1.213

6.440
879

12.678
3.148

10.674

15.826
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SPRAWOZDANIE
STAROSTY ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 20 lutego 2009r.
sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2008 rok
Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) przedstawiam z pracy
Komisji za 2008r.
Powołana w 2007r. na trzyletnią kadencję Komisja
Bezpieczeństwa i Porządku realizowała zadania
zgodnie z planem pracy zawierającymi przedsięwzięcia, których celem była ocena pracy Policji i innych
powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego.
Priorytetowym celem pracy Komisji było opracowanie „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na lata 2008 - 2010”. Członkowie
komisji czynnie uczestniczyli w przygotowaniu
i opracowaniu programu współpracując z powiatowymi służbami oraz gminnymi przedstawicielami,
których doświadczenie i znajomość lokalnych zagrożeń związanych miedzy innymi z patologią społeczną
w znacznym stopniu pozwoliły nakreślić cele i zadania ujęte w programie.
Uchwałą Nr XVIII/124/08 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 18 marca 2008r. program został przyjęty do realizacji.
Podczas cyklicznych posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku sukcesywnie, zgodnie z określonymi
w planie pracy zadaniami realizowano cele związane
z:
-

zapewnieniem bezpieczeństwa nad akwenami
wodnymi,

-

organizacją i zabezpieczeniem imprez masowych na terenie powiatu,

-

bezpieczeństwem w drogowym oraz kolejowym
ruchu komunikacyjnym,

-

ochroną przeciwpożarową.

Ponadto odbyło się jedno posiedzenie wyjazdowe,
którego celem było sprawdzenie stanu przygotowań
ośrodków wypoczynkowych oraz baz harcerskich do
wypoczynku letniego - na bazie prowadzonej przez
Policję akcji „Bezpieczne wakacje”.
W ramach koordynacji działań związanych z bezpieczeństwem w kolejowym ruchu komunikacyjnym
stosowną informacje przedłożył Komendant Służy
Ochrony Kolei przedstawiając harmonogram działań
związanych z:

-

bezpieczeństwem podróżnych,

-

zabezpieczeniem mienia kolejowego,

-

przewozem substancji niebezpiecznych wagonami kolejowymi.

Znaczącym elementem podnoszącym poziom bezpieczeństwa na kolei jest ścisła współpraca SOK oraz
Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie.
Każdorazowo posiedzeniom Komisji przewodniczył
Starosta Świebodziński, a uczestniczyli w nich zaproszeni przedstawiciele zainteresowanych stron
tematycznie związani z omawianymi zagadnieniami
w tym:
-

burmistrzowie, wójtowe,

-

inspektorzy Urzędu Marszałkowskiego,

-

przedstawiciele organizacji pozarządowych,

-

komendanci inspekcji, służb i straży.

Zgodnie z art. 38a ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt
budżetu powiatu na 2009 r. w aspekcie planowanych
nakładów pod kątem zapewnienia środków finansowych na likwidację zagrożeń porządku i poprawę
bezpieczeństwa obywateli.
Znaczące wsparcie otrzymuje Komenda Powiatowa
Policji, dla której na mocy porozumienia przekazywane są dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne dla policjantów za
czas służby przekraczający ustawową normę. Pozwala to na zwiększenie liczby funkcjonariuszy w miejscach zagrożenia, a co się z tym wiąże prewencyjnemu zapobieganiu wykroczeniom.
W trakcie prac Komisji przyjęto do realizacji wniosek
dot. uregulowania spraw wynikających z ustawy
- Prawo wodne. Kluczowa dla mieszkańców powiatu
oraz turystów inwestycja związana była z ustaleniem
linii brzegowej jeziora Niesłysz. Uruchomione środki
finansowe pozwoliły na zrealizowanie zadania i wydania stosownej decyzji.
W zakresie prawa budowlanego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi stosowne postępowania administracyjne dot. legalności budowli
wodnych.
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Oddziału Powiatowego WOPR środki finansowe
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W trakcie posiedzeń Komisja Bezpieczeństwa i Porządku rozpatruje miedzy innymi zgłaszane wnioski
jednostek wszystkich szczebli. Szereg inicjatyw zyskuje pozytywną opinię jej członków, co w perspektywie ma znaczący wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w Powiecie Świebodzińskim.
Na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji przesłano do Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego „Arkusz kierunkowych informacji o podejmowanych działaniach oraz pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji
Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7111-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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