UCHWAŁA NR 172/2016
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 16 maja 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego
w Chodzieży.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 w związku z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 oraz poz. 1890) Zarząd Powiatu
Chodzieskiego uchwala się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chodzieży stanowiącym
załącznik do Uchwały Nr 134/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chodzieży
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 19 :
a) akapit pierwszy we wstępie otrzymuje brzmienie:
„Prowadzi rachunkowość budżetu Powiatu i Starostwa jako jednostki budżetowej (która
dostarcza informacji finansowych o wykonaniu budżetu, niezbędnych w procesach ich
planowania, kontroli i analizy).”,
b) w dziale I ust.2 ppkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1/ wydatków budżetowych,
2/ dochodów budżetowych.”,
c) w dziale I ust. 7, 17, 19 otrzymują brzmienie:
„7. Rozliczanie kosztów podróży krajowych i zagranicznych oraz prowadzenie ewidencji
przebiegu pojazdów.
17. Rozliczanie dotacji oraz zwrot w części niewykorzystanej w obowiązującym terminie.
19. Prowadzenie ewidencji udziałów Powiatu w obcych podmiotach gospodarczych oraz
weryfikacja sald z wydziałami i stanowiskami.”,
d) w dziale II ust. 22 otrzymuje brzmienie:
„22. Uzyskiwanie opinii regionalnej izb obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu,
pożyczki lub wykupu papierów wartościowych.”,
e) w dziale III ust.1 i 4 otrzymują brzmienie:
„1. Sporządzanie i przekazywanie w terminie sprawozdań z wykonania procesów
gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania oraz w zakresie ogółu operacji
finansowych w oparciu o prowadzoną ewidencję księgową budżetu powiatu i Starostwa.
4. Sporządzanie i przekazywanie w terminie sprawozdania finansowego ( bilansu,
rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu) na podstawie ksiąg rachunkowych
Starostwa.”;
2) w § 21:
a) dział I otrzymuje brzmienie:
„I W zakresie gospodarki wodnej
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1. Przygotowywanie decyzji ustalającej linie brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz
innych naturalnych zbiorników wodnych.
2. Przygotowywanie decyzji o rozgraniczeniu gruntów, które były pokryte wodami przed
wykonaniem urządzenia wodnego, od pozostałych gruntów.
3. Przygotowywanie decyzji ustalającej udział właścicieli wód w kosztach utrzymania
budowli i murów tworzących brzeg wód, nie będących urządzeniami wodnymi.
4. Przygotowywanie decyzji ustalającej udział w kosztach utrzymania wód i urządzeń dla
zakładów, które poprzez wprowadzenie ścieków do wód lub w inny sposób przyczyniają
się do wzrostu kosztów utrzymania wód.
5. Przygotowywanie projektu uchwały Rady Powiatu o wprowadzeniu powszechnego
korzystania z wód w celu zaspokajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub
rolnego, z wód powierzchniowych innych niż śródlądowe powierzchniowe wody
publiczne.
6. Przygotowywanie na wniosek właściciela ujęcia wody i na jego koszt decyzji,
nakładającej na właścicieli gruntów położonych na terenie ochrony pośredniej obowiązek
zlikwidowania nieczynnych studni.
7. Przygotowywanie na wniosek właściciela ujęcia wody decyzji nakładającej na
właściciela gruntu położonego na terenie ochrony pośredniej obowiązek zlikwidowania, na
jego koszt, ogniska zanieczyszczenia wody.
8. Przygotowywanie decyzji o ustanowieniu strefy ochrony obejmującej teren ochrony
bezpośredniej ujęcia wód, na wniosek i koszt właściciela ujęcia wody.
9. Przygotowywanie decyzji ustalającej udział w kosztach utrzymania urządzenia
wodnego dla odnoszących korzyści z tego urządzenia.
10. Przygotowywanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego wykonanego bez
wymaganego pozwolenia wodnoprawnego oraz ustalenie opłaty legalizacyjnej.
11. Przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek likwidacji urządzenia w przypadku
braku jego legalizacji.
12. Przygotowywanie decyzji nakazującej przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia
wodnego lub likwidację szkód nakładającej obowiązek nie uzyskał decyzji o legalizacji
urządzenia wodnego.
13. Przygotowywanie decyzji ustalającej udział w kosztach rozbudowy lub przebudowy
urządzeń wodnych w związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym na regulację
wód, stosownie do uzyskanych korzyści przez właścicieli tych urządzeń.
14. Przygotowywanie decyzji ustalającej szczegółowy zakres i terminy wykonania
obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, proporcjonalnie do
korzyści odnoszonych przez właścicieli gruntu.
15. Przygotowywanie, po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska,
decyzji nakazującej usunięcie drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych.
16. Przygotowywanie, na wniosek właściwej służby, decyzji ustanawiającej strefy
ochronneń
urządzeń
pomiarowych
służb
państwowych.
17.Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji o udzieleniu pozwolenia
wodnoprawnego na:
1/ szczególne korzystanie z wód,
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2/ regulację wód, kształtowanie koryt cieków naturalnych, zmianę
ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na
warunki przepływu wody,
3/ wykonanie urządzeń wodnych,
4/prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały
przeciwpowodziowe obiektów mostowych, tuneli, rurociągów, przepustów,
5/prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznych i
telekomunikacyjnych,
6/rolnicze wykorzystanie
korzystaniem z wód,

ścieków,

w

zakresie

nieobjętym

zwykłym

7/gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych
utworzonych dla wód leczniczych,
8/odwadnianie obiektów budowlanych oraz zakładów górniczych,
9/wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój
glonów,
10/rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych,
11/wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych
podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie
szkodliwe dla środowiska wodnego,
12/długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
13/piętrzenie wody podziemnej.
18. Przyjmowanie zgłoszeń:
1/wykonania pomostu do 25 m długości całkowitej,
2/postoju na wodach płynących obiektów pływających lub
przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe,

statków

3/przejść napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi
nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na
kształtowanie zasobów wodnych, a także przejście tymi liniami nad wałami
przeciwpowodziowymi,
4/przejść liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi
urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne,
5/wykonania kąpieliska, wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli,
6/odwadniania wykopów budowlanych oraz odprowadzania wód z wykopów
budowlanych,
7/robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany
naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile
zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie
realizowane przedsięwzięcie,
8/wykonywania stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nie
przekraczającej 500 m2 i głębokości nie przekraczającej 2 m od powierzchni
terenu, o zasięgu oddziaływania nie wykraczającym poza granice terenu, którego
zakład jest właścicielem.
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19. Przygotowywanie decyzji w sprawie:
1/stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego,
2/cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego,
3/orzeczenia o przeniesieniu prawa własności urządzenia wodnego na własność
właściciela wody.
20. Przygotowanie decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części w przypadku
zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan
zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku.
21. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem decyzji:
1/ zatwierdzającej statut spółki wodnej,
2/o włączeniu zakładu
zainteresowanego zakładu,

do

spółki

wodnej

na

wniosek

spółki

lub

3/o podwyższeniu wysokości składek i innych świadczeń na rzecz spółki
wodnej,
4/o ustaleniu wysokości i rodzaju świadczeń ponoszonych na rzecz spółki
wodnej przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące członkami spółki
wodnej oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a
odnoszące korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniające się do zanieczyszczenia
wody.
22. Sprawowanie nadzoru nad działalnością spółek wodnych, w tym przygotowanie
decyzji:
1/w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał organów spółki,
2/o rozwiązaniu zarządu spółki i wyznaczeniu osoby pełniącej jego obowiązki,
3/o ustanowieniu zarządu komisarycznego spółki,
4/o rozwiązaniu spółki wodnej,a także przygotowywanie wniosku o
wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego.”;
3) w § 22:
a) w dziale III ust. od 7 do 11 otrzymują brzmienie:
„7. Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.
8. Uzgadnianie z wykonawcą zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac.
9. Weryfikacja pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i
kartografii zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac
geodezyjnych lub prac kartograficznych.
10. Przyjmowanie zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz opatrywanie dokumentów przeznaczonych dla
podmiotu, na rzecz którego wykonawca realizował prace geodezyjne lub prace
kartograficzne odpowiednimi klauzulami urzędowymi.
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11. Wydawanie decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych
przez danego wykonawcę prac, bądź w przypadku sporu pomiędzy wykonawcą prac, a
organem prowadzącym zasób w zakresie udostępnianych materiałów zasobu lub
wysokości należnej opłaty.”,
b) po ust. 19 dodaje się ust. 20, 21 i 22 w brzmieniu:
„20. Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
21. Wydawanie licencji na wykorzystywanie udostępnionych materiałów zasobu.
22. Naliczanie opłat za udostępnianie materiałów zasobu oraz wydawanie Dokumentu
Obliczania Opłaty.”;
4) w § 23 :
a) ust.11 otrzymuje brzmienie:
„11. Weryfikacja pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w
geodezji i kartografii zbiorów danych lub innych materiałów stanowiących wyniki prac
geodezyjnych lub prac kartograficznych.”,
b) po ust. 12 wprowadza się ust. 13,14 i 15 w brzmieniu:
„13. Udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencyjnym.
14. Potwierdzanie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu zbiorów danych lub innych materiałów
stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.
15. Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac
geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych,
postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta:
Julian Hermaszczuk …………………………………………………...
Wicestarosta:
Mirosław Juraszek .. .…………………………………………………
Członkowie Zarządu:
Eugeniusz Bogdan ……………………………………………………
Roman Golcz

……………………………………………………

Remigiusz Nowak ……………………………………………………

Id: 39B79D2A-772B-4537-A7E8-067944850029. Uchwalony

Strona 5

Uzasadnienie do uchwały Nr ………
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia ………………..2016 r.

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) - organizację i zasady funkcjonowania Starostwa Powiatowego określa
Regulamin organizacyjny uchwalony zgodnie z art. 32 ust.1 pkt 6 przez zarząd powiatu.
Wprowadzenie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Chodzieży
przyjęto uchwałą Nr 134/2015 Zarządu Powiatu Chodzieskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.,
uzasadnione jest przede wszystkim koniecznością dostosowania Regulaminu do zmian ustawowych
oraz zastosowania aktualnych aktów prawnych w zadaniach Wydziału Geodezji Kartografii Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne ( Dz. U. z 2015 r. poz.520 ze zm.) oraz zaleceniami Wojewody
Wielkopolskiego ( zmiana § 22 i 23 Regulaminu) a także Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i
Leśnictwa, w związku ze zmianą ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, wprowadzone
ustawą z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy –
Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, zmiany w § 21 pkt I.
Ponadto proponuje się zmiany w § 19 Regulaminu wynikające z doprecyzowania zakresu
zadań wykonywanych przez Wydział Finansów. Proponowane modyfikacje mają na celu
uaktualnienie zakresu spraw przypisanych do Wydziału Finansów, między innymi wykreślenie zadań,
które są w § 14 jako zadania wspólne wydziałów i stanowisk.
Zmiany Regulaminu zostały wprowadzone po szczegółowej analizie umotywowanych
wniosków zgłoszonych przez Kierowników Wydziałów, w których proponowane są zmiany.
Mając na uwadze podjęcie niniejszej uchwały uważa się za celowe i zasadne.
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