UCHWAŁA NR 5/18/2019
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH
z dnia 16 stycznia 2019 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Siedlcach

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2018r., poz. 995 ze zm.) Zarząd Powiatu postanawia, co następuje:
§ 1.
W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH
stanowiącym załącznik do uchwały Nr 111/209/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia
19 grudnia 2016r., zmienionym uchwałami Zarządu Powiatu w Siedlcach numer:
164/312/2017 z dnia 20 listopada 2017r., 170/325/2017 z dnia 18 grudnia 2017r.,
173/336/2018 z dnia 8 stycznia 2018r., 210/411/2018 z dnia 13 września 2018r. oraz
221/436/2018 z dnia 19 listopada 2018r., wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 7 w ust. 1 uchyla się pkt 1,
2. uchyla się § 11,
3. w § 12 po punkcie 24 dodaje się punkty od 25 do 38:
„ 25) sprawowanie obsługi kancelaryjno-biurowej Rady i jej Przewodniczącego;
26)organizowanie i obsługa przyjęć interesantów przez Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady;
27) przygotowanie posiedzeń Rady i Komisji Rady oraz zapewnienie właściwego
i terminowego przygotowania materiałów na posiedzenia Komisji we współpracy
z wydziałami;
28)przekazanie do realizacji uchwał rady, wniosków i opinii komisji oraz interpelacji
radnych i czuwanie nad terminowym ich załatwianiem;
29)sporządzanie protokołów z obrad Rady i posiedzeń Komisji;
30)prowadzenie zbioru i rejestru uchwał Rady;
31)prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych;
32)prowadzenie rejestrów skarg i wniosków oraz petycji wpływających do Rady;
33)przedkładanie uchwał Rady organom nadzoru, wydziałom Starostwa, jednostkom
organizacyjnym Powiatu oraz kierowanie ich do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego;
34)udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego;
35)opracowywanie sprawozdań i informacji z działalności Rady i jej Komisji;
36)prowadzenie ewidencji składów osobowych Rady, Komisji i Klubów Radnych;
37)udostępnianie protokołów i uchwał z posiedzeń Rady i protokołów Komisji Rady;
38)prowadzenie spraw oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu
Rady.”

4. w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ewidencję i zbiór aktów normatywnych wymienionych w § 31 prowadzi Wydział
Organizacyjny.”
5. w § 34 uchyla się ust. 2,
6. § 43 otrzymuje brzmienie:
„Wydział Organizacyjny prowadzi rejestr skarg, wniosków i petycji wpływających do
Starosty oraz Rady, a także kontrolę ich terminowości załatwiania oraz opracowuje
okresową analizę ze sposobu ich załatwiania.”
7. uchyla się § 44,
8. w spisie treści, rozdziały, „5. ZADANIA REALIZOWANE
ORGANIZACYJNE STAROSTWA” skreśla się:
„ – Biuro Rady
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§ 2.
Załącznikowi do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach
„SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH”
nadaje się nowe brzmienie, określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/ Karol Tchórzewski

