Uchwała Nr XV/92/2000
Rady Powiatu w Siedlcach

z dnia 30 czerwca 2000 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa

Powiatowego w Siedlcach.

Na podstawie art.35 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U.Nr91 poz.578, Nr 155 poz.1014, z 2000 r. Dz.U. Nr 12

poz. 136.), Rada Powiatu uchwala co następuje :

§1

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Siedlcach
stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/26/99 Rady Powiatu w Siedlcach z

dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

Starostwa Powiatowego w Siedlcach, zmienionej uchwałą Nr IX/59/99 z dnia
24 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie
Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Siedlcach, wprowadza się

następujące zmiany :

1. w § 7, ust.l;

-

w pkt 9) po wyrazach „... Kryzysowego ZK” dodaje się przecinek i
dopisuje się „ w tym Pion Ochrony Informacji Niejawnych, podległy

bezpośrednio Staroście „PO”

2. w § 8 ;

-

w pkt 2) dopisuje się „ ..., kierujący pracą Wydziału Finansowego”,

-

pkt 5) skreśla się,

punkty od nr 6 do 11 otrzymują kolejno numerację od 5 do 10.

3. w § 9 Biuro Rady, w pkt 3) po wyrazach „... i interpelacji Radnych ...”
dodaje się wyrazy „...do Zarządu Powiatu i...”,

4. w § 10 Wydział Organizacyjny, dodaje się pkt 47) „współpraca i

współdziałanie z instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi

na rzecz rozwoju samorządności i integracji europejskiej.”

5. w § 12 Wydział Spraw Społecznych, w ust. 1:
-

pkt 2) otrzymuje brzmienie: „ promowanie potencjału kulturalnego i

turystycznego Powiatu w kraju i za granicą”,
-

dodaje się pkt 2a) w brzmieniu: „wspieranie działalności gospodarczej na

terenie Powiatu”,

-

dodaje się pkt 5a) w brzmieniu: „zapewnienie za zgodą rodziców,
odpowiedniej formy kształcenia dziecka, posiadającego orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego”,

-

dodaje się pkt 7a) w brzmieniu: „przygotowywanie propozycji rozkładu
godzin pracy aptek ogólnodostępnych, po zasięgnięciu opinii samorządu
aptekarskiego”,

-

dodaje się pkt 12a) w brzmieniu: „organizowanie przewozu zwłok osób
zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, na wniosek właściwego

organu, do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze
powiatu do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia
przyczyny zgonu”,

-

dodaje się pkt 29) w brzmieniu: „współpraca z Powiatową Radą

Zatrudnienia w Siedlcach”.

6. w § 14 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:
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-

pkt 5) otrzymuje brzmienie „zezwalanie w drodze decyzji na

dopuszczenie reproduktora do rozrodu naturalnego po zasięgnięciu opinii

izby rolniczej albo związku hodowców, prowadzenie kontroli punktów
kopulacyjnych w zakresie zachowania warunków określonych
przepisami”,

-

w pkt 11) po wyrazie „...pozwoleniami,” dopisuje się „wydawanie decyzji

zakładom na przekazywanie nadwyżek wody”,

-

dodaje się pkt 18a) w brzmieniu: „sprawowanie nadzoru i kontroli nad

działalnością spółek wodnych wymagających uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego”,

W

-

w pkt 24) po wyrazach „ ... Skarbu Państwa „ dodaje się wyrazy „o
powierzchni do 10 ha”,

-

w pkt 32) dokonuje się sprostowania, jest „ ... o osłonie ...”, winno być „

... o odłowie ...”,
-

w pkt 35) po wyrazach „ ... do 10 tys.m ,” dodaje się wyrazy „naliczanie

opłat eksploatacyjnych”,
-

dodaje się pkt 4la) w brzmieniu: „uzgadnianie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, w odniesieniu do inwestycji
mogących pogorszyć stan środowiska”,

-

dodaje się pkt 41 b) w brzmieniu: „zobowiązywanie w drodze decyzji
właściciela, zarządcę lub posiadacza obiektu albo zespołu obiektów

mogących pogorszyć stan środowiska do przedstawienia oceny
oddziaływania obiektu na środowisko”,

-

dodaje się pkt 49) w brzmieniu: „nadzór i kontrola nad wykonaniem

zadań powierzonych nadleśnictwom w drodze porozumienia z zakresu
nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niepaństwowych,”

-

dodaje się pkt 50) w brzmieniu: „wydawanie decyzji w sprawie uznania

lub nieuznania zastrzeżeń i wniosków właścicieli lasów dotyczących
projektu uproszczonego planu urządzania lasu,”

-

dodaje się pkt 51) w brzmieniu: „wydawanie decyzji w sprawach
przekazania w zarząd Lasów Państwowych, stanowiących własność

Skarbu Państwa gruntów przeznaczonych do zalesienia w planach

miejscowych zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu”,
-

dodaje się pkt 52) w brzmieniu: „bilansowanie zasobów wód

podziemnych i złóż kopalin pospolitych”,
-

dodaje się pkt 53) w brzmieniu: „nadzór nad projektowaniem i

wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzania
dokumentacji geologicznych”,

-

dodaje się pkt 54) w brzmieniu: „kontrolowanie wykonania obowiązku
zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z
tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz obowiązku zawarcia

umowy ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa

rolnego”.

7. w § 15 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
po wyrazach „ zajmuje się...ewidencji gruntów i budynków” dodaje się wyrazy

„oraz scaleń i wymiany gruntów”.

-

w ust. 1 dodaje się pkt 39 w brzmieniu „prowadzenie postępowania

scaleniowego lub wymiennego gruntów”,

8. w § 16 Wydział Komunikacji;

-

pkt 5) otrzymuje brzmienie: „ wyrejestrowywanie pojazdów na wniosek

ich właścicieli, przywracanie do ruchu pojazdów wyrejestrowanych”,
-

pkt 27) otrzymuje brzmienie: „prowadzenie ewidencji kierowców”,

-

pkt 30) otrzymuje brzmienie : „prowadzenie ewidencji osób bez

uprawnień”,
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-

dodaje się pkt 30a) w brzmieniu: „wydawanie legitymacji

potwierdzających uprawnienia osób do niestosowania się do niektórych
znaków drogowych”,
-

pkt 47) otrzymuje brzmienie: „koordynowanie rozkładów jazdy

przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami
samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym dla linii

komunikacyjnych ponadgminnych, przebiegających wyłącznie na

obszarze jednego powiatu”,

9. w § 17 Wydział Zarządzania Kryzysowego:

-

zwrot „Do podstawowych zadań Wydziału należy:” otrzymuje brzmienie

„ 1. Do zadań Wydziału należy:”
-

w pkt 8) po wyrazie „współpraca ...” dodaje się wyrazy ... z administracją
rządową i samorządową...”

-

w pkt 10) dodaje się wyrazy „ ...na terenie powiatu”,

-

pkt 14) otrzymuje nowe brzmienie „obsługa kancelaryjno-biurowa

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowego Zespołu

ds.Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Powiatowego Komitetu
Przeciwpowodziowego i Powiatowej Komisji Poborowej i Powiatowej

Komisji Lekarskiej”.
-

dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „Pion Ochrony Informacji Niejawnych”

Do podstawowych zadań Pionu Ochrony należy:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Starostwie,
2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych Starostwa,
3) opracowanie planu ochrony i zapewnienie ochrony fizycznej budynku

Starostwa,
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie

przepisów o ochronie tych informacji,
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5) określenie stanowisk lub rodzaju prac zleconych w Starostwie, z
którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych odrębnie dla

każdej klauzuli tajności i prowadzenie ich wykazu,
6) opracowanie szczegółowych wymagań z zakresu ochrony informacji

niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” dla Starostwa,
7) prowadzenie zwykłego postępowania sprawdzającego w stosunku do

osób, którym zamierza się powierzyć prowadzenie spraw związanych

z dostępem do tajemnicy służbowej,
8) wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa lub odmowy jego wydania,
9) szkolenie pracowników Starostwa w zakresie ochrony informacji

niejawnych oraz wydawanie zaświadczeń stwierdzających jego
odbycie,
10) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnianie okoliczności

naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
11) prowadzenie kancelarii tajnej Starostwa,
12) nadzór nad pracą kancelarii tajnej Starostwa.

10. w § 18;

-

ust.3, pkt 5) po wyrazach „... i służbowej ...” dodaje się wyrazy „ ... oraz
przepisów o ochronie danych osobowych ...”,

-

ust. 4 wyrazy „ ... kierownicy wydziałów ustalająna piśmie zakresy

czynności... ,„ zastępuje się wyrazami „ ... kierownicy wydziałów

przedkładają na piśmie do podpisu Starosty propozycje do zakresów

czynności

11. w § 21;
-

dodaje się ust.6 w brzmieniu: „projekt aktu normatywnego zawierającego

tajemnicę służbową oznaczonego klauzula „poufne” lub „zastrzeżone”
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uzgadnia się z osobami, w zakresie posiadanego przez nie prawa do
dostępu do informacji niejawnych o określonej klauzuli tajności”,

12. w § 23;

-

ust. 4 dokonuje się sprostowania, jest „ Akty normatywne ...” powinno
być „ Akty prawa miejscowego

-

dodaje się ust.5 w brzmieniu: „ Ewidencje i zbiór aktów normatywnych
wymienionych w § 19 pkt 5 jeżeli zawierają tajemnicę służbową

oznaczone klauzulą „poufne” lub „zastrzeżone” prowadzi Pełnomocnik
Ochrony.

13. w § 27 dodaje się pkt 3) w brzmieniu: „korespondencję w ramach

prowadzonego zwykłego postępowania sprawdzającego oraz poświadczenia lub

odmowy jego wydania podpisuje Pełnomocnik Ochrony”,

14. w § 36 pkt 7) słowa „...tajemnicy państwowej i służbowej...”, zastąpić

słowami „...ochrony informacji niejawnych”,

15. w § 37:

w ust. 1;
- w pkt 1) skreśla się wyrazy „ ... państwowej i ... „ oraz dodaje się po

wyrazie „... służbowej ...”, przecinek i wyrazy „przepisów o ochronie
danych osobowych ...”,

- dodaje się pkt 6) w brzmieniu: „ Pełnomocnik do spraw ochrony
informacji niejawnych w zakresie ochrony informacji niejawnych,

przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji oraz okresowej

kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających

informacje niejawne.”

&
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ust. 2 w trzeciej linijce od góry wyraz „ ... lub ...” zastępuje się wyrazem „

16. w § 39 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „ z wyjątkiem

kontroli prowadzonych przez pełnomocnika do spraw ochrony informacji
niejawnych.”

§2

Wykonanie uchwały' powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEW

NICZĄCY RADY

arek

rżała

w
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Uzasadnienie do uchwały Nr XV/ 92 /2000
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 30 czerwca 2000 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa

Powiatowego w Siedlcach.

1. w § 7, ust. 1 dopisano w pkt 9), zapis wynikający z art. 18 ustawy z dnia 22

stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11, poz.95),

2. w § 8, pkt 2) i pkt 5) zmiana porządkująca,

3. w § 9 pkt 3) zmiana porządkująca,

4. w § 10 dopisano pkt 47) uszczegółowiono w oparciu o art.4, ust.l, pkt 22)
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91,

poz.578),

5. w § 12 Wydział Spraw Społecznych, ust 1:

-

zmieniono brzmienie pkt 2) i rozszerzono zapis o pkt 2a) wynikający z
art.61 - ustawy prawo o działalności gospodarczej z dnia 19 listopada
1999 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 1178) „Do zadań organów administracji

rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego należy

wspieranie działalności gospodarczej”,
-

dodano pkt 5a) art. 25 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie

niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji
publicznej (Dz.U. Nr 12, poz. 136) zmienił zapis art. 71 b (dodano ust. 5)

w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67,
poz. 329 z 1996 r.) „Starosta właściwy ze względu na miejsce
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zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego, za zgodą rodziców, zapewnia odpowiednią

formę kształcenia, a dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń

posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, w
porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, organizuje

indywidualne nauczanie”,
- dodano pkt 7a) art.27 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie

niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji
publicznej (Dz.U. Nr 12, poz. 136) zmienił zapis art. 42 ust. 2 ustawy z

dnia 10 października 1991 roku o środkach farmaceutycznych,

materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i Inspekcji

Farmaceutycznej, który otrzymał brzmienie - „Radapowiatu, po
zasięgnięciu opinii samorządu aptekarskiego, ustala rozkład godzin

pracy aptek ogólnodostępnych”,
dodano pkt 12a) art. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie

niektórych ustaw ... zmienił zapis art. 13 ustawy z dnia 31 stycznia 1959

r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.(Dz.U.z 1972 r. Nr 47,poz. 298 )

„Zwłoki osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych
przewozi się przed ich pochowaniem, na wniosek właściwego organu,
do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze
powiatu - do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem
ustalenia przyczyny zgonu. Organizowanie tego przewozu należy do

zadań powiatu”,
dodano pkt 29) art. 54 ustawy o zmianie niektórych ustaw ...zmienił

zapis w ustawie z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające
ustawy reformujące administrację publiczną(Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr

162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 6, poz.70) poprzez dodanie art. 19 a

ust.l. „Powiatowy urząd pracy, działający w dniu wejścia w życie
ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw
związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz.U. Nr
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-

12, poz.136) na obszarze przekraczającym granice jednego powiatu

lub miasta na prawach powiatu, staje się powiatowym urzędem pracy

działającym pod zwierzchnictwem prezydenta miasta na prawach
powiatu lub starosty właściwego ze względu na siedzibę powiatowego

urzędu pracy” i ust. 5 „ W przypadkach określonych w ust.l tworzy
się jedną powiatową radę zatrudnienia, której przewodniczącym jest
odpowiednio prezydent miasta na prawach powiatu lub starosta

powiatu, w którym nie ma siedziby powiatowego urzędu pracy”.
r

6. w § 14 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

-

pkt 5) otrzymał nowe brzmienie, zmiany zapisu dokonano w oparciu o
art. 44 ustawy o zmianie niektórych ustaw ..., który zmienił brzmienie

art.23 ust.2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji i rozrodzie

zwierząt gospodarskich (Dz.U. Nr 123, poz. 774 i z 1998 r. Nr 106,
poz.668 ) „ Starosta, po zasięgnięciu opinii właściwej izby rolniczej

albo właściwego związku hodowców prowadzącego księgę łub rejestr
hodowlany, wydaje na wniosek hodowcy, na czas określony, decyzję o
dopuszczeniu reproduktora do rozrodu naturalnego” oraz § 24 ust.l
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11

lutego 1999 roku w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych
przy pozyskiwaniu, konserwacji, obróbce, przechowywaniu,

wprowadzaniu do obrotu lub wykorzystywaniu materiału biologicznego

oraz prowadzeniu punktów kopulacyjnych (Dz.U. Nr 20, poz.74),
-

pkt 11) uszczegółowiono w oparciu o art.44 ustawy z dnia 24

października 1974 r. prawo wodne (Dz.U. Nr 38, poz. 230) w związku z

art.33 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw

określających kompetencje organów administracji publicznej - w

związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106, poz.668),
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pkt 18a) dodano w oparciu o art.5 ustawy o zmianie niektórych ustaw...,

który zmienił zapis art. 117 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 24 października
1974 r. prawo wodne (Dz.U. Nr 38, poz.230) - „pozostałych spółek

wodnych - sprawuje starosta”
zapis pkt 24) uszczegółowiono w oparciu o art. 13, ust.3 pkt 2a ustawy z
dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz.444),
w pkt 32) dokonano sprostowania,
w pkt 35) uszczegółowiono w oparciu o art. 16, ust.2a i art.84, ust.2
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr
27, poz.96),
pkt.41 a) dodano w oparciu o art.35, pkt 4b) ustawy o zmianie niektórych

ustaw ..., który zmienił brzmienie art.40, ust.4, pkt 2) ustawy z dnia 7
lipca 1994 r.o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139) - „ starostą i powiatowym inspektorem sanitarnym, w

odniesieniu do inwestycji mogących pogorszyć stan”,
pkt 4 lb) dodano w oparciu o art. 7, pkt 4) ustawy o zmianie niektórych

ustaw.., który zmienił brzmienie art.70 ust.l ustawy z dnia 31 stycznia

1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994 r. Nr 49,
poz. 196) - Wojewoda w stosunku do obiektów zaliczonych do

inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, a

starosta — w stosunku do obiektów zaliczonych do inwestycji
mogących pogorszyć stan środowiska mogą, w drodze decyzji,

zobowiązać właściciela, zarządcę lub posiadacza obiektu
budowlanego albo zespołu obiektów do przedstawienia sporządzonej

przez biegłego z listy wojewody oceny oddziaływania obiektu

budowlanego albo zespołu obiektów na środowisko”,
pkt 49) dodano w oparciu o art.5, ust.3 ustawy z dnia 28 września 1991 r.
o lasach (Dz.U. Nr 101, poz.444),
pkt 50) dodano w oparciu o art.21, ust.5 ustawy o lasach,
pkt 51) dodano w oparciu o art. 3 6 ustawy o lasach ,

-

pkt 52) dodano w oparciu o art. 102 i art. 103, ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27 poz.66),

-

pkt 53) dodano w oparciu o art. 102 i art. 103, ust.l ustawy prawo

geologiczne i górnicze,

-

pkt 54) dodano w oparciu o § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15
kwietnia 1998 r. w sprawie organów uprawnionych i organów

obowiązanych do przeprowadzania kontroli wykonania obowiązku
zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego oraz trybu ustalania i

egzekwowania opłaty za niedopełnienie tego obowiązku (Dz.U. Nr 74,
poz.474 z 1998 r.) oraz w związku z art. 94 ustawy z dnia 13 października

1998 roku - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację
publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872),

7. w § 15 w ust.l dodano pkt 39) art. 10 ustawy o zmianie niektórych ustaw ...,
zmienił brzmienie art.3 ust.l ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i

wymianie gruntów (Dz.U. Nr 58, poz.349 z 1989 r.)~ „ Postępowanie
scaleniowe lub wymienne przeprowadza na koszt Skarbu Państwa, z

zastrzeżeniem art.4 ust 2, starosta, jako zadanie z zakresu administracji
rządowej. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania

administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego zakresu jest

samorządowe kolegium odwoławcze”.

8. w § 16;
-

pkt 5) otrzymał nowe brzmienie zgodne z § 15 rozporządzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie

rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. Nr 59, poz.632)
-

pkt 27) i pkt 30) otrzymały nowe brzmienie w oparciu o § 4
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19
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czerwca 1999 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania

pojazdami (Dz.U. Nr 58, poz.621),
-

pkt 30 a) dodano w związku ze zmianami wprowadzonymi art. 42 ustawy

o zmianie niektórych ustaw ..., który dodał nowy zapis - art.8a w ustawie

z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98,
poz.602) - „Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu

z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze

rozporządzenia, wzór i szczegółowe zasady wydawania przez starostę
legitymacji potwierdzających uprawnienie osób, o których mowa w

art. 8, do niestosowania się do niektórych znaków drogowych”,
-

pkt.47) zmieniono w oparciu o art. 13 ustawy o zmianie niektórych ustaw
..., który nadał nowe brzmienie art.2 ust.3 i 4 w ustawie z dnia 15

listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz.U. Nr 119, poz.575 z 1995 r.),

9. w § 17;

-

pkt 8) uszczegółowiono w oparciu o art. 17, ust.7 i art.l 8, ust.4 ustawy z

dnia 21 listopada 1997 r. o powszechnym obowiązku obrony (Dz.U. Nr 4,

poz. 16 z 1992 r.),
-

pkt 10) uszczegółowiono w oparciu o art. 17, ust.6 i 7 ustawy z dnia 21

listopada 1997 r. o powszechnym obowiązku obrony (Dz.U. Nr 4, poz. 16

z 1992 r.),

-

pkt 14) dodano w oparciu o art. 14, ust.4 ustawy o ochronie

przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, poz.351 z 1991 r.) oraz rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie składu oraz

szczegółowych zasad i trybu powoływania zespołów ds. ochrony

przeciwpożarowej i ratownictwa (Dz.U. Nr 166, poz. 1259 z 1998 r.),
-

dodano ust. 2 w oparciu o art. 18 ust.4 ustawy o ochronie informacji

niejawnych,
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10. w § 18;

-

ust.3, pkt 5) zmieniono w związku z obowiązującymi przepisami ustawy
o ochronie informacji niejawnych i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz.883),

-

w ust. 4 dokonano zmiany porządkującej,

11. w § 21 dodano ust. 6 w związku z obowiązującą ustawą o ochronie

informacji niejawnych,

12. w § 23;

-

w ust. 4 dokonano sprostowania,

-

dodano ust. 5 w związku z obowiązującą ustawą ochronie informacji
niejawnych,

13. w § 27 dodano pkt 3) w związku o obowiązującą ustawą o ochronie

informacji niejawnych,

14. w § 36 pkt 7 dokonano zmiany porządkującej w związku z ustawą o
ochronie informacji niejawnych,

15. w § 37;

-

w pkt 1) dokonano zmiany porządkowej w związku z ustawą o ochronie

informacji niejawnych,

-

dodano pkt 6) w związku z art. 18, ust 4, pkt 1,4,5 ustawy o ochronie

informacji niejawnych,
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-

w ust.2 dokonano sprostowania,

16. w § 39 - uszczegółowiono zapis w związku z ustawą o ochronie informacji

niejawnych..
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