
Uchwała Nr XIV/74/04
Rady Powiatu w Siedlcach 

z dnia 27 lutego 2004 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. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z późn. zm.) Rada Powiatu postanawia, co następuje:

§1

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Siedlcach stanowiącym załącznik do 

uchwały Nr VII/41/03 Rady Powiatu z dnia 30 maja 2003 r., z późn. zm. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Siedlcach, wprowadza się następujące 

zmiany:
1) w § 7 w pkt 9 dodaje się po przecinku „Zastępca Kierownika Wydziału,”
2) w § 9:

a) w pkt 2) skreśla się wyrazy „oraz kontrola ich realizacji”,

b) uchyla się pkt 4)
c) w pkt 75 po wyrazie „nauczycieli” kropkę zastępuje się przecinkiem,
d) po pkt 75 dodaje się pkt 76 w brzmieniu:
„76) przygotowywanie wniosków o pomoc finansową ze źródeł zewnętrznych (SAPARD, 

FOGR, Bank Światowy, Kontrakt Wojewódzki, Fundusze Strukturalne, itp.).”

3) w § 12:
a) uchyla się pkt 79, 84, 86, 87, 91, 96,

b) pkt 83 otrzymuje brzmienie:
„83) przyjmowanie zawiadomienia o wydanie dziennika budowy i odpłatne wydawanie 

dzienników budów,”

4) w § 14:
a) uchyla się pkt 35,
b) po pkt 44 dodaje się pkt 44a) w brzmieniu:
,,44a) Prowadzenie kontroli przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania transportu 

drogowego z warunkami udzielonej licencji oraz przepisami ustawy.”

c) po pkt 45 dodaje sie pkt 45a) w brzmieniu:
,,45a) Prowadzenie kontroli przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywania przewozów na 

potrzeby własne zgodnie z przepisami ustawy i warunkami udzielonego zaświadczenia.”
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5) w § 15 po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:
,,16a) nadzorowanie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego

wykazu akt,”

6) w § 15a uchyla się pkt 29
7) w § 36 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 36 ust 1 Działalność kontrolna prowadzona jest w oparciu o roczny plan kontroli sporządzany

przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Kontroli, zatwierdzony przez Starostę.”

8) użyte w § 36 ust 2 i w § 37 wyrazy „pracownik d/s kontroli”, zastępuje się wyrazami 

„Wydział Zarządzania Kryzysowego i Kontroli”.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


