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identyfikator XV/140/2012/37

Druk nr 19

Uchwała NR XV/140/2012

Rady Powiatu w Lubaczowie

z dnia 26 kwietnia 2012 r.

o zmianach w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lubaczowie
i ustaleniu tekstu jednolitego.

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 142 poz.1592 z późn.zm.)
Rada Powiatu w Lubaczowie
uchwala, co następuje:

§ 1 .

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, stanowiącym załącznik do
uchwały Nr III/25/2003 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 30 stycznia 2003 r. (tekst jednolity
Uchwała Nr XXXII/274/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 kwietnia 2010 r. z późn. zm.)
wprowadza się następujące zmiany:

1 ) w § 12 pkt 4 lit.g skreśla się,

2 ) w §14 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wykonywanie i nadzorowanie prac związanych z określaniem trybu prac nad projektem
budżetu, z jego opracowaniem, uchwaleniem i realizacją, bieżącą kontrolą wykonania,
zmianami w ciągu roku, opracowaniem dotacji dla jednostek budżetowych,”,

3 ) w § 15:
- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) wykonywanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli w zakresie:
a) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
c) (skreślony),”,

- pkt 30 otrzymuje brzmienie:
„30) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją inwestycji budowlanych
i remontów, w ramach środków przyznanych Starostwu w budżecie Powiatu,”,

- pkt. 31 i 32 skreśla się,
- pkt. 39 i 40 otrzymują brzmienie:

„39) prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem dróg w celu odbycia uroczystości
religijnych oraz imprez o charakterze sportowym lub zgromadzeń,
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40) prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem organizacji ruchu na drogach gminnych
i powiatowych oraz prawidłowym stosowaniem znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego, prowadzenie ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu,”,

4 ) w §16:
- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przygotowywanie dokumentacji związanej z uzgadnianiem przez dyrektorów szkół, projektów
otwierania nowych kierunków kształcenia zawodowego,”,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub
placówki w zakresie spraw finansowych, gospodarowania mieniem, bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz administracyjnym,”,

- pkt 32a) otrzymuje brzmienie:
„32a) wydawanie z upoważnienia Starosty skierowania nieletniego, wobec którego sąd rodzinny
orzekł o umieszczeniu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku
socjoterapii, wskazanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, z powiadomieniem rodziców lub
opiekunów,”,

- pkt 41 otrzymuje brzmienie:
„41) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem przez Radę Powiatu informacji
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego
Powiatu,”,

5 ) w §21 ust.1:
- po pkt.32 dodaje się pkt. 32a – 32c w brzmieniu:„32a) przygotowywanie projektu decyzji

w sprawie wyznaczenia przez Starostę parkingu strzeżonego do usunięcia i przechowania statku
lub innego obiektu pływającego do czasu uiszczenia z tego tytułu opłat,
32b) przygotowywanie projektu uchwały rady powiatu w sprawie wysokości opłat za usunięcie
i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego oraz projektu decyzji starosty o zapłacie
tych opłat,
32c) przygotowywanie wystąpienia do sądu w sprawie przepadku statku lub innego obiektu
pływającego usuniętego z obszaru wodnego i nie odebranego przez właściciela w określonym
terminie, wykonanie orzeczenia sądu w tej sprawie,”,

- pkt.120-139 otrzymują brzmienie:
„120) przyjmowanie zawiadomień od osób fizycznych o zamiarze podjęcia wydobywania
piasków i żwirów dla zaspokojenia potrzeb własnych, z nieruchomości stanowiących przedmiot
jej prawa własności,
121) przyjmowanie od organu nadzoru górniczego decyzji nakazującej wstrzymanie
wydobywania kopalin, o których mowa w pkt 120, oraz ustalanie prowadzącemu taką działalność
opłaty podwyższonej o której mowa w art.140 ust.3 pkt 3 ustawy- Prawo geologiczne i górnicze,
122) przygotowywanie koncesji (odmowy udzielenia) i jej zmiany na wydobywanie kopalin ze
złóż o obszarze udokumentowanego złoża nieobjętego własnością górniczą do 2 ha i wydobyciu
do 20 tys. m3 rocznie a działalność prowadzona będzie metodą odkrywkową bez użycia środków
strzałowych, zasięganie opinii właściwego wójta, marszałka, ustalanie zabezpieczenia roszczeń,
123) przygotowywanie decyzji o przeniesieniu koncesji na inny podmiot,



E6F06617440E9DB2C3E0B37BFDFA0559954D5EF1

_________________________________________________________________________________________________________________________
Uchwała NR XV/140/2012 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 26 kwietnia 2012 r. o zmianach w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa
Powiatowego w Lubaczowiei ustaleniu tekstu jednolitego.

Strona 3 z 4

124) przygotowywanie decyzji w sprawie określenia terminu i sposobu usunięcia stwierdzonych
naruszeń koncesji przez przedsiębiorcę a w przypadku ich nie usunięcia przygotowywanie decyzji
w sprawie cofnięcia lub ograniczenia zakresu koncesji bez odszkodowania,
125) przygotowywanie (w przypadku nie stosowania przepisów o planach ruchu zakładu
górniczego) decyzji w sprawie wygaśnięcia koncesji, w tym zakresu sposobu wykonania
obowiązków dot. ochrony środowiska i likwidacji zakładu górniczego w uzgodnieniu z wójtem,
126) w przypadku potrzeby, przygotowywanie decyzji w sprawie ustalenia osoby obowiązanej
oraz zakresu i sposobu wykonania obowiązków dot. ochrony środowiska i likwidacji zakładu
górniczego,
127) doręczanie niezwłocznie decyzji o których mowa w pkt 120 – 126 właściwym organom,
128) przygotowywanie decyzji w sprawie zatwierdzenia po uzyskaniu opinii wójta lub odmowy
zatwierdzenia projektu robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznej o których mowa
w art.161 ust.2 ustawy – Prawo geologiczne górnicze, doręczanie decyzji właściwym miejscowo
organom administracji geologicznej, organom nadzoru górniczego, organom wykonawczym
jednostek samorządu terytorialnego oraz dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej,
129) przygotowywanie decyzji w sprawie nakazania zmiany dokumentacji geologicznej, a w razie
potrzeby wykonania dodatkowych prac geologicznych,
130) przygotowywanie decyzji w sprawie nakazania podmiotowi który uzyskał decyzję
o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych, wykonania za wynagrodzeniem, dodatkowych
czynności, w szczególności robót, pomiarów lub pobrania dodatkowych próbek,
131) przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia
w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
132) gromadzenie, zabezpieczanie i udostępnianie informacji geologicznej,
133) przyjmowanie od przedsiębiorcy, corocznie w terminie do 15 marca, informacji o zmianach
zasobów złoża kopaliny,
134) przygotowywanie decyzji w sprawie nakazania dokonania obmiaru wyrobisk i przedłożenia
operatu ewidencyjnego w innym terminie,
135) żądanie od przedsiębiorcy wyciągu z rachunku bankowego na którym gromadzi środki
funduszu likwidacji zakładu górniczego,
136) przyjmowanie od przedsiębiorcy kopii dowodów dokonanych wpłat z tytułu opłaty
eksploatacyjnej,
137) przygotowywanie decyzji w prawie określenia należnej opłaty eksploatacyjnej w razie
stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał jej w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej
niż należna,
138) przygotowywanie decyzji w sprawie ustalenia opłaty dodatkowej w przypadku wykonywania
przez przedsiębiorcę działalności z rażącym naruszeniem obowiązków określonych w koncesji
lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych,
139) przygotowywanie decyzji w sprawie ustalenia opłaty podwyższonej w przypadku
wykonywania przez przedsiębiorcę działalności bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego
projektu robót geologicznych,”,

- pkt. 140 - 148 skreśla się,
- pkt. 150 - 154 otrzymują brzmienie:
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„150) realizacja uprawnienia przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku zawarcia umowy
ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń
losowych, umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania
gospodarstwa rolnego oraz umowy ubezpieczenia obowiązkowego upraw od ryzyka wystąpienia
szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki
wiosenne,
151) prowadzenie spraw związanych ze współdziałaniem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa z organami powiatu,
152) prowadzenie spraw związanych ze współpracą Inspekcji Weterynaryjnej z organami powiatu,
153) prowadzenie spraw związanych ze współpracą przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
realizowanie zadań określonych w planach gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
154) prowadzenie spraw związanych ze współdziałaniem z organami Inspekcji Sanitarnej,
Inspekcji Weterynaryjnej i Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania chorób
zakaźnych ludzi,”,

6 ) w §21 ust.2:
- po pkt. 167 dodaje się pkt 167a w brzmieniu:

„167a) przygotowywanie decyzji w sprawie ograniczenia korzystania z nieruchomości niezbędnej
w celu poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania kopalin objętych własnością górniczą,”,

§ 2 .

Ustala się jednolity tekst Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lubaczowie
obejmujący zmiany wprowadzone:

1 ) uchwałą Nr XXXII/274/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 22 kwietnia 2010 r.
o zmianach w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lubaczowie oraz
ustalenia tekstu jednolitego,

2 ) uchwałą Nr XXXV/320/2010 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 28 września 2010 r.
o zmianach w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lubaczowie,

3 ) uchwałą Nr VII/75/2011 Rady Powiatu w Lubaczowie z dnia 27 czerwca 2011 r. o zmianach
w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Lubaczowie,

4 ) niniejszą uchwałą,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 .

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
mgr Zbigniew Wróbel


