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ZARZADU POWIATU lVtlttSXleCO

z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego
w Minsku Mazowieckim

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerurrca 1998 r. o samorzqdzie
powiatowym ( Dz. u. z 2017 r. poz. 1868 z po2n. zm. ) postanawia siq, co nastqpule:

s 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Minsku Mazowieckim przy.lqtym
uchwalq Nr 180/15 Zarzqdu Powiatu Minskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. wprowadza sie
nastgpujqce zmiany :

1) w S 2 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
,,1) ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (D2.U.22017 r. poz. 1868

z po2n. zm )";
2) w $ 12 ust. 1 w pkt 2 lit. awqazy,,wieloosobowe stanowisko pracy" zastqpuje siq wyrazami

,,Zespol";
3) w $ 15 ;

a) punkty 6-8 otrzymujq brzmienie :

,, 6) przygotowywanie informacji do sporzqdzenia rapodu o stanie powiatu,
7) sporzqdzanie sprawozdan, rapodow i informacji zrealizacji powiatowych strategii,

planow i programow;
B) przygotowywanie informacji z realizacji uchwal rady powiatu;

b) dotychczasowe punkty 6 -34 otrzymujq odpowiednio numeracjg ,,9 - 37" ,4) w 16 ust. .

a) w ust. 1 po wyrazach ,,sprawy osobowe pracownikow" dodaje siq wyrazy ,,oraz
wykonuje zadania w zakresie organizacji udzielania nieodplatnej pomocy prawnej."

b) w ust. 2 pkl2lit. e otrzymuje brzmienie:
,, e) koordynacja prac zwiqzanych z przygotowaniem rapodu o stanie powiatu oraz

sprawozdaf i informa cji z dzialalnoSci Zarzqdu Powiatu;
c) w ust. 2 w pkt. 3 uchyla siq literg ,, y",
d) w ust 2 dodaje siq pkt 5 w brzmieniu:

,, 5) w zakresie organizacji udzielania nieodplatnej pomocy prawnej
a) realizacja zadan w zakresie organizowanie udzielania nieodplatnej pomocy

prawnej w powiecie.
b) wspolpraca z gminami celem zapewnienia warunkow lokalowych do

swiadczenia uslug nieodplatnej pomocy prawnej w gminach, zawieranie w tym
zakresie porozumien z gminami,

c) wspolpraca z okrqgowq radq adwokackq i radq okrggowej izby radcow
prawnych w sprawie udzielania nieodplatnej pomocy prawnej;

d) organizowanie konkursow ofert na realizacjq zadah w zakresie udzielania
n i eod platnej po m ocy p rawnej przez o rg a n izacj e pozarzqdow e,

e) kontrolowanie wykonania umow na Swiadczenie nieodplatnej pomocy prawne1
zawa rtych z organizacjami pozarzqdowym i,



f) zawieranie umow z adwokatami i radcami prawnymi na Swiadczenie uslug
w zakresie udzielania nieodplatnej pomocy prawnej,

g) przygotowywanie zbiorczych informacji o realizacji zadan w zakresie
nieodplatnej pomocy prawnej. "

5) w $ 17 :

a) w ust. 1 wyrazy,, prowadzi postgpowanie w sprawie rzeczy znalezionych" zastqpuje siq
wyrazamt,, prowadzi postqpowania administracyjne w sprawach rzeczy znalezionych
i udzielania repatriantom pomocy finansowej, wyplaty Swiadczeri pienigznych
posiadaczom Karty Polaka orazzadania wynikajqce z ustawy o cmenta rzach i chowaniu
zmarlych."

b) wust.2:
- zdanie pierwsze otrzymuje brzmienre

,, Do zadah ZespoNu do spraw Administracyjno - Gospoda rczych nale2y.."
- w pkt. 2 dodaje siq litery o-s w brzmienru :

,, o) prowadzenie dzialalnoSci socjalnej, gospodarowanie Srodkami zakladowego
funduszu Swiadczeri socialnvch,

p) prenumerata prasy,
r) zakup literatury fachowej i innych wydawnictw, prowadzenre

i wydawanie do uzytku pracownikom,
ich ewidencji

s) obsluga techniczna spotkan i narad organizowanych w sali konferencyjnej"
- pkt 3 otrzymuje brzmienie :

,,3) w zakresie sfafusu administracyjno - prawnego osob fizycznych :
a) prowadzenie spraw zwiqzanych z udzielaniem repatriantom pomocy finansowej

na czgsciowe pokrycie kosztow zwiqzanych z remontem, adaptacjq
I wyposazeniem lokalu mieszkalnego, w tym przyjmowanie wnioskow
repatriantow,

b) prowadzenie postqpowania dowodowego oraz przygotowywanie decyzji
o pomocy finansowej repatriantom,

c) przygotowywanie dokumentacji do wyplaty pomocy finansowej dla repatriantow
d) prowadzenie spraw zwiqzanych z wyplacaniem swiadczen pienieznvch

posiadaczom Karty Polaka,
e) przyjmowanie wnioskow o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencii

zaproszen i wydawanie zaproszen,
0 przyjmowanie wniosk6w paszporlowych i wydawanie dokumentow

paszportowych,
g) prowadzenie spraw w zakresie zeczy znalezionych, w szczegolnoSci :

- odbieranie zawiadomieh o znalezieniu rzeczy,
- przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych,
- poszukiwanie osob uprawnionych do odbioru rzeczy,
- wydawanie rzeczy znalezionych osobom uprawnionym, znalazcom lub

przekazywa n ie wlaSciwym podm iotom,
- prowadzenie postgpowan w sprawie sprzeda2y rzeczy znalezionycn,
- prowadzenie ewidencji rzeczy znalezionych,

h) prowadzenie spraw wynikajqcych z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarlych,
wsp6ldzialanie w tym zakresie z panstwowym powiatowym inspektorem
sanitarnym."

c) w ust. 3 skresla sig punkt i4.
6) w $ '19 w ust. 2 :

a) w pkt '1 litery i , t otrzymujq brzmienie:
,, i) prowadzenie spraw zwiqzanych z przyznawaniem pomocy zdrowotnej dla

na uczycie I i or az ubezpieczen ia zd rowotnego uczn i6w,
t) prowadzenie spraw z zakresu przyznawania, naliczania oraz kontroli pobrania

dotacji publicznym szkolom prowadzonym przez inne podmioty niz jednostka
samorzqdu terytorialnego oraz niepublicznym szkolom i placowkom o$wiatowvm "
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b) w pkt 2 litery a i d otrzymujq brzmienie:
,, a) wykonywanie zadan w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami,
d) prowadzenie spraw zwiqzanych z dotacjami na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub
znajdujqcym sig w gminnej ewidencji zabytkow,"

- uchyla siq lit. m,
c) w pkt 3 litera g otrzymuje brzmienie :

,,9) prowadzenie spraw zwiqzanych z realizaqqzadan zzakresu rozwoju turystyki na
terenie powiatu oraz wspotpraca w tym zakresie z innymi podmiotami;

d) w pkt 4liL l otrzymuje brzmienie:
,, 1) sprawowanie nadzoru nad treSciami wprowadzanymi na strong internetowq

powiatu i na telebim oraz ich aktualizacja, wspolpraca w tym zakresie
z wy dzialami Starostwa i powiatowym i jednostkam i org an izacyj nym i, "

e) w pkt 5 litery e i k otrzymujq brzmienie.
,, e) prowadzenie spraw zwiqzanych ze zlecaniem zadan publicznych w zakresie

kultury, kultury fizycznej, turystyki, promocji i ochrony zdrowia oraz wspolpracy
zagranicznej organizacjom pozarzqdowym i innym podmiotom , nadzor o kontrola
realizacji tych zadan,

k) prowadzenie ewidencji stowarzyszen zwyklych,"
- dotychczasowe litery k-m otrzymujq odpowiednio numeracjq ,, | - n,,,

7) w$21:
a) ust. 3 - zdanie pierwsze otrzymuje brzmrenre.

,,Do podstawowych zadan Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej nale2y prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego, w tym:"
- dotychczasowe pkt. 2 - 15 otrzymujq odpowiednio numeracjq ,, 1 - 14",

b) w ust. 4 w pkt. 2 i 3 wyrazy ,, uzgadnianie" zastqpuje siq wyrazami,, koordynacja".
w $ 22 punkty 16 - 20 otrzymujq brzmienie:
,, 16) prowadzenie postqpowan w sprawie scalenia iwymiany gruntow;

17) prowadzenie postqpowah w sprawie nabycia przez Skarb Paristwa zmocy prawa
mienia pozostalego po podmiotach wykreslonych z Krajowego Rejestru Sqdowego
i podmiotow ktore pomimo obowiqzku nie dokonaly wpisu;

'18) reprezentowanie Skarbu Paristwa i Powiatu przed sqdami i innymi organami
w sprawach dotyczqcych nieruchomosci skarbu paristwa i powiatu:

19) skladanie wnioskow do ksiqg wieczystych dotyczqcych praw do nieruchomo6ci
skarbu Pahstwa i Powiatu oraz wynikajqcych z ustawy o gospooarce
N ieruchomosciam i;

20) sporzqdzanie wykazow nieruchomosci Skarbu Paristwa przydatnycn na cele
budownictwa mieszkaniowego i przekazywanie ich do Krajowego Zasobu
NieruchomoSci."

$23:
a) w ust. 1 powyrazach,,ochrony gruntow rolnych" dodaje siq wyrazy,, ile6nych,,,
b) w ust. 2 pkt 1 litery g - k otrzymujq brzmienie:

,,9) rozpatrywanie zgloszeri instalacji, z ktorych emisja nie wymaga pozwolenia,
mogqcych negatywnie oddzialywac na srodowisko,

h) ustalanie w drodze decyli, wymagania w zakresie ochrony Srodowiska doryczqcycn
eksploatacji instalacji, z ktorej emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to
uzasadnione koniecznoSciq ochrony Srodowiska,

i) ustalanie dopuszczalnego poziomu halasu przenikajqcego do srodowiska
w przypadku stwierdzenia, 2e poza zakladem, w wyniku jego dzialalnosci,
przeKroczone sq dopuszczalne poziomy halasu,

j) nakladanie w drodze decyzji na zarzqdzajqcego drogq, liniq kolejowq, liniq
tramwajowq, lotniskiem lub portem obowiqzek prowadzenia w okre6lonym czasie
pomiarow poziomow substancji lub energii w srodowisku wprowadzanych w zwiqzku
z eksploatacjq tych obiekt6w, wykraczajqcych poza obowiqzki, je2eli przeprowadzone

o\



kontrole poziomow substancji lub energii w Srodowisku, ktore sq emttowane w
zwiqzku z eksploatacjq obiektu, dowodzq przekraczania standardow jakoSci
Srodowiska,

k) udzielanie pozwolef na wprowadzanie gazow Iub pylow do powietrza,'
- dotychczasowe litery g - y otrzymujq numeracjQ ,, | - cc"
- dodaje sig lit. dd w brzmieniu:

,,dd) dokonywanie z urzqdu analizy wydanych zezwoleh na emisjq gazow
cieplarnianych, co najmniej razna 5 lat."

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
,,5) w zakresie prawa wodnego :

a) przekazywanie danych niezbqdnych do katastru woonego,
b) sprawowanie nadzoru i kontroli nad dziaNalno6ciq spolek wodnych, przyjmowanie

uchwal organow spolki, orzekanie zurzqdu o ich niewazno6ci w caloSci lub w czqsci
oraz zalwierdzanie statut6w spolek wodnych, oraz:
- wydawanie decyzji, na wniosek sp6lki wodnej lub zainteresowanego zakladu, o

wlqczeniu zakladu do sp6lki, jezeli jest to uzasadnione celami, dla ktorych spolka
zostala utworzona,

- ustalanie wysokosci i rodzaju Swiadczen do ponoszenia na rzecz spolki przez
osoby nie bqdqce czlonkami spolki wodnej, jezeli odnoszq korzysci z urzqdzen
spolki lub przyczyniajq siq do zanieczyszczania wody, dla ktorej ochrony spolka
zostala utworzona,

c) stwierdzanie, w drodze decyzji, na wniosek wtasciwego podmiotu, przejscie do
zasobu nieruchomoSci gruntow oraz urzqdzeri wodnych lub ich czgsci, oraz ich
wykreSlenie z tego zasobu, do ktorego to zasobu nie stosuje siq przepisow ustawy
o gospodarce nieruchomosciami;"

d) w pkt. 9 dodaje siq lit. o w brzmieniu:
,,o) opiniowanie projekt6w miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego

projektow decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
projektow decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu
do udokumentowanychzlo2 kopalin i wod podziemnych.,,

e) w pkt. '10 dodaje siq lit. f w brzmieniu:
,,f) wydawanie opinii co do obowiqzku przeprowadzania oceny oddziatywanta

przedsigwzigcia na Srodowisko , jezeli planowanie przedsiqwziqcia kwalifikowane
jest jako instalacja wymagajqca uzyskania pozwolenia zinteg rowanego."

10)w $ 24 w ust. 2 pkt 5 lit. h-j otrzymujq brzmienre ,

,, h) planowanie rozwoiu transporlu. w tvm:
- opracowanie planu zrownowa2onego rozwoju

zbiorowego;
- aktualizacja planu zrownowa2onego rozwoju

zbiorowego;
i) organizowanie publicznego transporlu zbiorowego, w tym:

- badanie i analizie potrzeb przewozowych w publicznym transporcre
zbiorowym, z uwzglqdnieniem potrzeb os6b niepelnosprawnych i osob
o ograniczonej zdolno6ci ruchowej;

- ustalanie stawek oplat za korzystanie przez operator6w i przewo2nikow
z przystankow komunikacyjnych i dworc6w, ktorych wlaScicielem albo
zarzqdzajqcym nie jest jednostka samorzqdu terytorialnego, zlokalizowanych
na liniach komunikacyjnych na obszarze wlasciwosci organizatora;

- okreSlenie przystankow komunikacyjnych i dworcow, ktorych wlaScicielem
lub zarzqdzaiqcym jest jednostka sam orzqd u terytoria Ineg o, udostgpnionych
dla operatorow i przewo2nikow oraz warunkow i zasad korzvstania z tvch
obiektow;

- ustalanie oplat za przewoz oraz innych oplat, o kt6rych mowa w ustawiez dnia15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz, u. z2o1s r. poz 915). za

publicznego transporlu

publicznego transportu



uslugQ Swiadczonq przez operatora w zakresie publicznego transportu
zbiorowego:

- ustalanie sposobu dystrybucji biletow za uslugg swiadczonq przez operatora
w zakresie publicznego transporlu zbiorowego;

- wykonywanie zadah, o ktorych mowa w art. 7 ust. 2 rozporzadzenia (WE)
nr 137012007:

- wydawanie zaSwiadczen potwierdzajqcych uprawnienie do wykonywanra
publicznego transportu zbiorowego;

- wydawanie decyzji administracyjnej, potwierdzenie zgloszenia przewozow
osob w zakresie publicznego transportu zbiorowego niebqdqcych
przewozami o charakterze uzytecznosci publicznej oraz wypisow z tego
potwierdzenia:

- wydawanie decyli administracyjnych w sprawie cofniqcia potwierdzenie
zglosze n i a przew ozow',

j) zarzqdzanie publicznym transportem zbiorowym, w tym:
- negocjowanie i zatwierdzanie zmian do umowy z operatorem;
- ocena i kontrola realizaqi przez operatora i przewo2nika uslug w zakresie

publicznego transporlu zbiorowego;
- kontrola nad przestrzeganiem przez operatora i przewo2nika zasad

funkcjonowania publicznego transporlu zbiorowego, o ktorych mowa w art. 46,
- wspolpraca przy aktualizacji rozkladow jazdy w celu poprawy funkcjonowanra

przewozow o ch a ra kte rze uZyteczn osci p u bl i cznej',
- analiza realizaqi zaspokajania potrzeb przewozowych wynikajqcycn z

wykonywania przewozow na podstawie umowy o swiadczenie uslug w zakresie
publicznego transporlu zbiorowego;

- dokonywanie zmian w przebiegu istnieiqcych linii komunikacyjnych;
- zatwierdzanie rozkladow jazdy oraz dokonywaniu ich aktualizacji w przypadku

przewozow wykonywanych na podstawie potwierdze nia zgloszenia przewozu 
;

- administrowanie systemem informacji dla pasazera;
- wykonywaniezadan, o kt6rych mowa w art. 7 ust. i i3 rozporzqdzenia (wE) nr

1370t2007,
- wykonywanie zadan, o ktorych mowa w art 82b ust. 2 pkt 1 i 3, ar1. g2e, afi.. g2 f

ust. 'l i a11. 95b ust 2 ustawy zdnia 6 wrze6nia 2OO1 r. o transporcie drogowym;- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie odstqpstwa od warunkow
okreslonych w potwierdzeniu zgloszenia przewozu,

- kontrola dokumentow zwiqzanych z wykonywaniem publicznego transportu
zbiorowego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 1 i art. 34 ust. j, oraz warunkow
realizaqi przewozow w nich okre6lonych;

- wystqpowanie do wlasciwego marszatka wojew6dztwa z wnioskiem o przekazanie
reKompensaty w czqsci stanowiqcej zwrot utraconych przychodow z tytulu
stosowania ustawowych uprawnieri do ulgowych przejazdow w publicznym
transporcie zbiorowym ;

- wydawanie decyzji administracyjnych o nalozeniu kar pienieznvch."

'1'1) w $ 25 ust. 2 dodaje siq pkt 25 - 28 w brzmieniu :

,, 25) sporzqdzanie rocznych raport6w z realizaqi Strategii Rozwoju
26) wykonywanie zadan wynikajqcych z ustawy o zasadach

Powiatu Minskiego;
prowadzenia polityki

rozwoju;
27) prowadzenie spraw zwiqzanych z opracowaniem programu

aktualizacjq,
rozwoju powtatu tJego

28) przygotowywanie raportow o realizaqi celow strategicznych i operacyjnych programu
rozwoju powiatu mihskiego."
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Wykonanie uchwaly powierza sig Staro6cie.

UchwaNa wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Przewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyriski

Wicestarosta - Krzysztof Ptochocki

Cztonkowie Zarzqdu: t_ukasz Bogucki

Marek Pachnik

Piotr Wieczorek
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