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Uchwała Nr XIX/100/ 04
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 29 października 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego
w Siedlcach.
Na podstawie art.35 ust. 1 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:

§1W 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 §9:
a) po pkt 50 dodaje się pkt 50a) w brzmieniu:
,,50a) prowadzenie spraw dotyczących umieszczania nieletnich w młodzieżowym
ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii wobec, których sąd

rodzinny zastosował środek wychowawczy.”

b) pkt 76) otrzymuje brzmienie:
„76) prowadzenie całości spraw związanych z integracją Polski z Unią Europejską.”

2) w §12:

a) pkt 36) otrzymuje brzmienie:

„36) prowadzenie rejestru posiadaczy zwierząt zaliczonych do płazów, gadów, ptaków
lub ssaków, których przewożenie przez granicę państwa podlega ograniczeniom na
podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,”

b) pkt 37) otrzymuje brzmienie:

„37) prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów
z nieruchomości będącej własnością gminy,”
c) po pkt 37 dodaje się pkt 37a) w brzmieniu:

,,37a) wydawanie decyzji o usunięciu drzew lub krzewów utrudniających widoczność
sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy
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śnieżne oraz ustalanie odszkodowania w przypadku braku umowy stron,”

3) w § 14:

a) pkt 18) otrzymuje brzmienie:

„18) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami,”

b) w pkt 49) po wyrazie “drogi” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się
punkty 50,51 w brzmieniu:

„50) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,”

„51) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.”
4) w § 17 ust 2 pkt 7) po wyrazie “interesantów” kropkę zastępuje się przecinkiem

i dodaje się pkt 8) w brzmieniu:
„8) przygotowywanie wniosków o pomoc finansową ze źródeł zewnętrznych.”

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWÓD

Vmesiaw Klimek

V

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIX/100/ 04
Rady Powiatu w Siedlcach

sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego
Siedlcach.
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z dnia 29 października 2004 r.

1. W § 9 Wydział Organ izacyjno-Społeczny;
- dodano pkt 50a) w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia,
zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym

ośrodku socjoterapii (Dz.U. Nr 178, poz. 1833).

„Nieletni, wobec którego sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zwanym

dalej ośrodkiem” kierowany jest do ośrodka wskazanego przez Centrum Metodyczne Pomocy
Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, zwane dalej „Centrum”, przez starostę właściwego

ze względu na miejsce zamieszkania ...”
„Właściwy starosta składa do Centrum wniosek o wskazanie odpowiedniego dla nieletniego
ośrodka.”
„Właściwy starosta wydaje skierowanie dla nieletniego ...”

- w pkt 76) wprowadzono zmianę porządkującą.

2. W § 12 Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa;

- zmieniono brzmienie pkt 36) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880),

- zmieniono brzmienie pkt 37 w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880),
- dodano pkt 37a) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Dz.U. Nr 86, poz.789, z poźn. zm ).

3. W § 14 Wydział Komunikacji;
- wpkt 18) wprowadzono zmianę porządkującą,

- dodano pkt 50 i pkt 51 w oparciu o przepisy ustaw z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej oraz przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności

gospodarczej (Dz.U. Nr 173 poz. 1807 i poz. 1808), które wprowadziły zmianę w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

4. W § 17 ust 2 dopisano pkt 8) wprowadzając zmianę porządkującą.
PRZEWÓD

DY

