
UCHWAŁA  Nr  XXIII/158/2009 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia   25  czerwca 2009 r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr XV / 127 / 2000 r. z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa  Powiatowego w Opolu. 

 

 
Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. 

Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  Rada Powiatu Opolskiego uchwala co 

następuje: 

 

      § 1 
 

Zmienia się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Opolu stanowiący załącznik 

do  uchwały Rady Powiatu Opolskiego Nr  XV/127/2000 z dnia 28 grudnia 2000r. w   sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu zmieniony 

uchwałami: Nr VIII/44/2003 z dnia 29 maja 2003r. oraz  Nr XXXIII / 226 / 2006   z dnia 6 

lipca 2006r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Opolu, w ten sposób, że: 

 

 

1)  W § 8  ust.1 po pkt. 15) dodaje się pkt 16) i pkt. 17), które  otrzymują brzmienie:   
            

            16) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności                      ZN 

 17)  Stanowisko do spraw BHP                                                                   BHP 

  

2) W § 25 ust. 4  skreśla się  ust. 7) . 

 

 

3) Po   § 25 dodaje się  § 25 a)  w brzmieniu: 
 

 § 25 a) Do zakresu zadań stanowiska do spraw BHP należy zapewnienie przestrzegania   

              w Starostwie Powiatowym w Opolu przepisów dotyczących porządku,  

              bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej  w szczególności  

              prowadzenie spraw wynikających z obowiązujących w tym zakresie  przepisów 

 

4)        W § 27 skreśla się ust. 7 
 

5)        § 28 otrzymuje brzmienie: 
             

            Do zadań Wydziału Administracyjno-Gospodarczego należy prowadzenie 

następujących spraw: 

1. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych: 

1) opracowywanie i realizowanie planów finansowych w części dotyczącej  

         funkcjonowania Starostwa, 

2) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i stempli Starostwa, 

3) podejmowanie czynności poprzedzających zawieranie umów na dostawy, 

usługi,  

         najem lokali i budynków na potrzeby Starostwa,  



4) administrowanie budynkami, lokalami stanowiącymi własność powiatu  

opolskiego oraz zajmowanymi na potrzeby Starostwa,  ujętych w powiatowym 

zasobie nieruchomości, w tym utrzymanie ich w należytym stanie technicznym i 

czystości, 

5) prowadzenie inwestycji, remontów kapitalnych oraz konserwacji budynków i 

lokali o których mowa w ust. 1 pkt 4, 

6) gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczenie mienia będącego w 

użytkowaniu powiatu, 

7) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz 

konserwacją wyposażenia Starostwa, 

8) gospodarowanie taborem samochodowym w tym dokonywanie rozliczeń kosztów 

wyjazdu, 

9) wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa, 

10) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów, 

11) zabezpieczenie łączności telefonicznej, teleksowej i alarmowej, 

2. W zakresie zamówień publicznych: 

1) kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych wydziałów  

    stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie prawo  

    zamówień publicznych, 

2) podejmowanie czynności poprzedzających udzielanie zamówień publicznych  

     na dostawy, roboty i usługi, 

3) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, odwołań i protestów, 

4) występowanie w imieniu Starostwa do Urzędu Zamówień Publicznych, 

5) przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz Zarządzeń Starosty  

    w sprawach zamówień publicznych, 

3.W zakresie informatyzacji: 

1) koordynowanie działań z zakresu informatyki w Starostwie, 

2) opracowywanie planów dotyczących informatyzacji w Starostwie, 

3) zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej, 

4) zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych   

           przy użyciu oprogramowania informatycznego w Starostwie, 

5) wdrażanie postępu technicznego w informatyzacji Starostwa. 

 

          

6)         § 29 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 

             „wynikających z ustawy o lasach w związku z ustawą  o wspieraniu rozwoju 

obszarów  

               wiejskich ze  środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu  

               Orientacji  i Gwarancji Rolnej – w sprawach dotyczących przekwalifikowania z 

urzędu  

               gruntu rolnego na  grunt leśny w drodze decyzji administracyjnej”.  

 

  7)        § 30 otrzymuje brzmienie: 
                  

                Do zadań  Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i  Rolnictwa należy   

                prowadzenie  następujących spraw : 

1. Realizacja zadań nałożonych na powiat w zakresie gospodarki  

    nieruchomościami stanowiących własność Powiatu Opolskiego –   

    wynikających z ustawy o gospodarce      nieruchomościami oraz innych  



    aktów prawnych związanych z gospodarką tymi  nieruchomościami, a w  

    szczególności w zakresie: 

      1) prowadzenia   ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu   

           nieruchomości    Powiatu Opolskiego, 

      2) wykonywania czynności i przygotowania niezbędnej dokumentacji  

            związanej z nabywaniem i zbywaniem, zamianą , oddawaniem w  

            użytkowanie wieczyste, trwały   zarząd , najem, dzierżawę, lub użyczenie  

           oraz obciążaniem ograniczonymi prawami    rzeczowymi, 

      3)  gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości, 

      4)  działań dotyczących praw do nieruchomości Powiatu Opolskiego. 

 2. Realizacja zadań nałożonych na powiat w zakresie gospodarki   

     nieruchomościami   stanowiących własność Skarbu Państwa – wynikających  

     z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz innych aktów prawnych  

     związanych gospodarką   nieruchomościami, a w szczególności w zakresie: 

      1)  wykonywania czynności i przygotowywania niezbędnej dokumentacji  

           związanej z nabywaniem i zbywaniem, zamianą , oddawaniem w  

           użytkowanie wieczyste, trwały  zarząd , najem, dzierżawę, lub użyczenie  

          oraz obciążaniem ograniczonymi prawami   rzeczowymi, 

      2) wykonywania czynności związanych z ustalaniem opłat rocznych , ich  

          aktualizacją,  ustanawianiem innego terminu wnoszenia tych opłat,  

           udzielaniem bonifikat oraz  rozłożeniem na raty, 

      3)  prowadzenia rokowań o nabycie nieruchomości w drodze umowy na cele  

           publiczne oraz wykonywania działań związanych z wywłaszczeniem  

           nieruchomości, a także ustalania i   wypłacania   odszkodowań, 
      4)  prowadzenia   ewidencji nieruchomości wchodzących w skład zasobu  

           nieruchomości Skarbu Państwa oraz ewidencji nieruchomości Skarbu  

           Państwa oddanych w użytkowanie  wieczyste, 

      5) prowadzenia działań dotyczących praw do nieruchomości Skarbu Państwa. 

  3. Realizacja zadań nałożonych na powiat w zakresie przekształcania prawa  

      użytkowania   wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

 4. Realizacja zadań nałożonych na powiat - wynikających z ustaw ( i innych  

      aktów   prawnych): 

       1)  kodeksu cywilnego – w sprawach gruntowych i nieruchomości, 

       2)  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, 

       3) dekretu o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze ziem  

           odzyskanych i byłego   Wolnego Miasta Gdańsk, 

       4)  o uregulowaniu niektórych nieruchomości na Ziemiach Odzyskanych i  

            na  terenach   byłego Wolnego Miasta Gdańsk, 

       5)  o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych, 

       6) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawach  

           wymaganych uzgodnień    z zakresu ochrony gruntów rolnych 

      7)  o drogach publicznych – w sprawach przekazywania w trwały zarząd  

            nieruchomości, 

       8)  o własności lokali – w sprawach gospodarowania lokalami, 

       9)  o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie  

           kodeksu     cywilnego – w sprawach gospodarowania lokalami, 

      10) prawa wodnego – w sprawach oddawania w trwały zarząd nieruchomości, 

      11) o lasach – w zakresie przekazywania na rzecz Lasów Państwowych  

           gruntów  przeznaczonych do zalesienia , 

      12) o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości  



          Skarbu Państwa   oraz jednostek samorządu terytorialnego. 

      13) dotyczących spraw związanych z rolnictwem 

 5.  Przyznawanie  własności gruntów pozostawionych rolnikom do  

      dożywotniego  użytkowania oraz działek gruntu pod budynkami, które  

       wchodziły w skład gospodarstwa   rolnego przekazanego państwu - na  

       podstawie ustaw o ubezpieczeniu społecznym   rolników. 

6.  Realizacja zadań nałożonych na powiat  - wynikających z ustawy o ochronie  

     gruntów   rolnych i leśnych, a w szczególności w zakresie:  

             1) wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolniczej, 

     2) zapobiegania degradacji gruntów rolnych, 

     3) rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów, 

     4) kontroli realizacji  przepisów ustawy oraz sporządzania  

         sprawozdawczości. 

  

          8)  § 31 otrzymuje brzmienie : 

 
  Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy realizacja zadań wynikających z: 

1.  Ustawy  o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej, a w 

szczególności w zakresie: 

1) koordynowania przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony     cywilnej i   

zadań obronnych przez instytucje, jednostki i organizacje działające na terenie 

powiatu, 

2)  opracowywanie i aktualizacja planów obrony cywilnej, planów operacyjnych 

i programów obronnych, 

3) planowania i organizacji działań ratowniczych, monitorowania zagrożeń, 
szkolenia i upowszechniania tematyki obrony cywilnej i zadań obronnych, 

4) koordynowanie zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Powiatu 

Opolskiego, 

5) planowania i organizowania  stałego dyżuru w ramach działań kryzysowych i 

obronnych, 

6) organizacji i prowadzenia dokumentacji związanej z kwalifikacją  wojskową, 
7) opracowywania planu akcji kurierskiej i organizowania jej przebiegu. 

2. Dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych, a w 

szczególności w zakresie: 

1) koordynacji zorganizowanej akcji społecznej gmin znajdujących się na 

terenie powiatu, 

2) określania świadczeń osobistych i rzeczowych,  

3. Ustawy o stanie klęski żywiołowej, a w szczególności w zakresie: 

1)  przygotowywania planów pracy i prowadzenia dokumentacji Opolskiego 

Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, 

2) opracowywanie i aktualizacja planu reagowania kryzysowego, 

3) kompletowanie i aktualizacja planów operacyjnych i funkcjonalnych, 

4. Ustawy o samorządzie powiatowym, a w szczególności w zakresie: 

1) koordynacji działań jednostek organizacyjnych powiatowych służb, inspekcji i 

straży w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom, 



2) koordynowania spraw związanych z utrzymaniem porządku publicznego i 

bezpieczeństwa obywateli, 

3) dokonywania analizy stanu bezpieczeństwa powiatu przedstawianego przez 

powiatowe służby, inspekcje i straże, 

4) prowadzenie dokumentacji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Powiatu 

Opolskiego, 

5) prowadzenie dokumentacji Powiatowego Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia 

Ludności. 

5. Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami a w szczególności w zakresie 

opracowywania  i aktualizacji planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu 

zbrojnego i sytuacji kryzysowej, 

6. Ustawy o kombatantach oraz niektórych  osobach będących ofiarami represji 

wojennych i okresu powojennego, a w szczególności w zakresie: 

1) udzielania pomocy kombatantom i osobom represjonowanym w otrzymaniu 

niektórych świadczeń, m.in. opieki zdrowotnej, usług opiekuńczych, 

2) organizacji na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia  walki o 

niepodległość oraz uczczenia pamięci ofiar wojny, 

7. Ustawy – prawo o stowarzyszeniach, a w szczególności w zakresie: 

      1) prowadzenia rejestru stowarzyszeń i opiniowania wniosków o rejestrację w 

Krajowym       Rejestrze Sądowym, 

      2) żądania od stowarzyszenia niezbędnych uchwał i wyjaśnień, 
      3) występowania do sądu o nałożenie grzywny lub likwidację stowarzyszenia. 

8. Ustawy – Prawo o ruchu drogowym i ustaw o stosunku państwa do Kościoła, a w 

szczególności w zakresie: 

1) wydawania i uzgadniania  zezwoleń na imprezy na drogach gminnych i 

powiatowych, 

2) uzgadniania organizacji procesji, pielgrzymek lub innych imprez religijnych na 

drogach powiatowych. 

9. Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a w szczególności w zakresie 

dotyczącym podejmowania skoordynowanych działań związanych z 

zabezpieczeniem imprez oraz  zakazem ich przeprowadzania. 

10. Ustawy o kulturze fizycznej, a w szczególności w zakresie: 

1) nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej i związków sportowych, 

2) prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz nadzór nad 

uczniowskimi klubami sportowymi. 

11. Ustawy  o zasadach prowadzenia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne 

osoby prawne i fizyczne, a w szczególności w zakresie wydawania zezwoleń na 

prowadzenie działalności. 

12. Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, a w szczególności w zakresie 

wydawania zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa. 

13. Ustawy  o zbiórkach publicznych, a w szczególności w zakresie wydawania 

zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek. 

14.  Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a w szczególności 

w zakresie: 

1) opracowywania rocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, 

2) udziału w procesie powierzania, kontroli i oceny realizacji zleconych 

organizacjom zadań publicznych. 

15. Ustawy o ochronie informacji niejawnych, a w szczególności w zakresie: 



1) współpracy z pełnomocnikiem ochrony informacji niejawnych, 

2) koordynacji spraw związanych z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej w 

tym prowadzenie kancelarii tajnej. 

16. Ustawy o transporcie kolejowym, a w szczególności w zakresie tematyki  

likwidacji linii        kolejowych. 

17. Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, 
a w  szczególności w zakresie współpracy z organami  Inspekcji Weterynaryjnej 

w realizacji zadań       zwalczania chorób zakaźnych. 

18. Rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie rzeczy znalezionych, a  w 

szczególności w zakresie: 

1)  przejęcia rzeczy znalezionych, 

2)  opracowania zarządzeń ich sprzedaży. 

19. Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, a w       szczególności w zakresie: 

1) opracowywania i realizacji oraz oceny programów zdrowotnych, 

2) inicjowania, wspomagania i monitorowania działań w zakresie promocji 

zdrowia. 

20.  Ustawy o fundacjach, a w szczególności: 

      1) występowanie  z wnioskiem do sądu o zbadanie zgodności działania fundacji z   

          przepisami prawa i    statutem oraz celem w jakim została ustanowiona, 

      2)występowanie do sądu o uchylenie lub  wstrzymanie uchwały zarządu, 

zawieszenie lub zmianę zarządu i wyznaczenie zarządcy przymusowego, 

zwracanie się do sądu o likwidację fundacji. 

21. Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, a w szczególności w zakresie: 

      1)przygotowywania i aktualizacji powiatowego planu zabezpieczenia  medycznych 

działań     ratowniczych, 

      2) przygotowywania planu działań ratowniczych, 

      3) współdziałania z innymi jednostkami systemu. 

22. Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w szczególności w zakresie analizy 

informacji o  stanie bezpieczeństwa sanitarnego, wynikach kontroli obiektów o 

podstawowym znaczeniu  dla powiatu i analizy informacji monitoringu wody. 

23. Ustawy– Prawo farmaceutyczne, a w szczególności w zakresie ustalania  rozkładu 

godzin    pracy w aptekach ogólnodostępnych. 

24. Prowadzenie biura Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów, realizującego w   

szczególności zadania z zakresu: 

      1) zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej   

          w zakresie    ochrony interesów konsumentów, 

       2) składania wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa  

           miejscowego  w  zakresie ochrony interesów konsumentów, 

       3) występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów  

            konsumentów, 

       4) współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony  

            Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz  

            organizacjami konsumenckimi.                       

 

      9)    § 32 otrzymuje brzmienie: 
 

               Do zadań Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu należy realizacja zadań   
                wynikających z: 

          1. Ustawy o systemie oświaty, a w szczególności wykonywanie   zadań związanych z: 



1) przygotowywaniem projektów strategii oświatowej w powiecie oraz 

opracowywaniem zbiorczych programów, analiz, ocen i sprawozdań, 
2) realizacją zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem szkół i placówek, 

które należą do zadań własnych powiatu, 

3) sprawowaniem nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem szkół i placówek, w    

tym przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy szkoły, 

           4)  prowadzeniem ewidencji szkół i placówek niepublicznych. 

           5) opracowanie zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu   

             powiatu opolskiego szkołom niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych  

                działającym na terenie Powiatu Opolskiego 

     6)  nadawaniem i cofaniem szkołom i placówkom niepublicznym   uprawnień   
          szkoły publicznej, 

     7) prowadzeniem postępowania zmierzającego do wyłonienia kandydata na  

         stanowisko  dyrektora szkoły, 

8)  wykonywaniem czynności związanych z opiniowaniem zamiaru powierzenia, lub  

odwołania z funkcji wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

9)  wyrażaniem zgody jednostce samorządu terytorialnego na prowadzenie szkół i      

placówek, które należą do zadań własnych powiatu. 

10)  Kierowaniem dzieci do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i     

             Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapeutycznych oraz szkół specjalnych. 

       11) prowadzeniem i weryfikacją bazy danych oświatowych (System  

          Informacji Oświatowych), 

       12) przygotowywaniem uchwał w zakresie powołania nowych typów  

          szkół i placówek, 

       13) prowadzeniem likwidacji szkoły, 

       14) ustaleniem sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych    

          mających siedzibę na terenie Powiatu Opolskiego. 

  15) zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych i aneksów Zespołów Szkół i Poradni  

         Psychologiczno- Pedagogicznych na każdy rok szkolny. 

       2. Ustawy Karta Nauczyciela, a   w szczególności: 

     1)  przeprowadzanie procedury związanej z awansem zawodowym nauczyciela  

          kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego,  

     2) dokonywanie cząstkowej oceny pracy dyrektora szkoły, lub nauczyciela  

         któremu      czasowo powierzono funkcję dyrektora szkoły, 

     3) Wnioskowanie o nagrody i odznaczenia resortu oświaty oraz odznaczenia  

         państwowe, 

    4) opracowywanie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego  

         nauczycieli, 

    5) opracowywanie projektu regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe   

         warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego,  

         funkcyjnego, za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego, a także innych  

         składników wynagradzania  

     6) opracowywanie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, 

     7) opracowywanie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego  

           obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i  

           opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w  

           szkołach oraz zasad   zwalniania od  realizacji tego obowiązku, 

      8) opracowywanie zasad tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  
          nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych  

          okresach  roku szkolnego. 



  3. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rzecz oświaty, kultury i sportu, np.  

       z  Unii Europejskiej. 

       4. Wydział realizuje również zadania z ustawy o  kulturze fizycznej w zakresie:  

             1)inicjowania i współorganizowania działań odpowiednich jednostek   

         organizacyjnych powiatu dotyczących upowszechniania kultury, kultury  

         fizycznej i turystyki, 

2) sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją zadań zlecanych zakładom i  

    jednostkom budżetowym, stowarzyszeniom i innym organizacjom  

    społecznym dotyczących kultury, kultury fizycznej i turystyki, 

3) organizowania imprez sportowych o zasięgu powiatowym, 

       4)koordynowania spraw związanych z organizowaniem imprez kulturalnych  o  

           zasięgu powiatowym  oraz współpracy w tym zakresie z placówkami  

           działającymi na terenie powiatu, 

5) przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury, określania zasad,  

           trybu   i wysokości tych nagród, 

       6) przeprowadzanie procedur konkursowych na zadania z kultury i   

           sztuki oraz kultury fizycznej zgodnie z ustawą o działalności pożytku  

           publicznego i wolontariacie. 

 

      10)  § 33 otrzymuje brzmienie: 

 
Do zadań Wydziału Budownictwa należy prowadzenie następujących spraw w 

zakresie: 

1. Sprawowania nadzoru urbanistyczno-budowlanego dotyczącego zgodności 

zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska. 

2. Sprawowania nadzoru techniczno-budowlanego dotyczącego zapewnienia   

     warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w obiektach 

3. Realizacja zadań wynikających z ustawy prawo budowlane a w szczególności 

sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie: 

1) zgodności rozwiązań architektoniczno - budowlanych z przepisami techniczno-  

    budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 

     technicznej, 

2) prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 

obiektów budowlanych, 

3) kontrolowania posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, uprawnień do pełnienia tych funkcji, 

4) orzekania w sprawach odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, 

5) nakładania obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 

zapewnienia nadzoru autorskiego, 

6) wydawania pozwoleń na budowę, 
7) przyjmowania zgłoszeń o zamiarze rozpoczęcia budowy oraz wykonywania 

robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na 

budowę, 
8) zgłaszania sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładania 

obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, 
9) przyjmowania zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania 

pozwolenia, 

10)  nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, 
11) nakładania obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i   



       zatwierdzania projektu budowlanego, 

12) stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę, 
13) prowadzenia rejestru pozwoleń na budowę i przechowywania dokumentów        

objętych    pozwoleniem na budowę, 
14) przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby, 

    15) nakładania obowiązku wykonania geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej   w stosunku   do obiektów wymagających zgłoszenia, 

16) rozstrzygania o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub 

nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub 

nieruchomości, 

17) przyjmowania zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu 

budowlanego,  zgłaszania sprzeciwu oraz wydawania pozwolenia na 

użytkowanie, 

18) wydawania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego, 

19) uzgadniania rozwiązań projektowanych obiektów usytuowanych na terenach 

zamkniętych  w zakresie linii zabudowy oraz ewidencji obiektów 

budowlanych projektowanych od   strony dróg, ulic, placów i innych miejsc 

publicznych, a także przebiegu i charakterystyki      technicznej dróg, linii 

komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych       poza 

granice terenu zamkniętego i podłączeń tych obiektów do sieci użytku 

publicznego, 

20) opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego 

województwa, 

21) potwierdzania spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla  

celów   ustanowienia odrębnej własności lokali, 

22) potwierdzania powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu 

jednorodzinnego    dla celów dodatku mieszkaniowego, 

23) poświadczanie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących 

infrastruktury  towarzyszącej  budownictwu mieszkaniowemu dla celów 

podatku od towarów i usług, 

4. Przygotowania projektów uzgodnień i opinii wydawanych przez Zarząd lub 

Starostę w zakresie    zadań tych organów wynikających z ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

5. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami, a w   szczególności  związanych  z zabezpieczeniem dobra kultury 

oraz współpracą w tym zakresie   z    Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

  6.  Realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach  

przygotowania   

        i  realizacji   inwestycji w zakresie dróg publicznych 

 

     11)  § 34 otrzymuje brzmienie: 
             

Do Wydziału Ochrony Środowiska należy realizacja zadań wynikających z: 

1. Ustawy – Prawo ochrony środowiska, a w szczególności w zakresie: 

1)   wydawania decyzji, pozwoleń, uzgodnień, opinii, przyjmowania zgłoszeń,  
     prowadzenia wykazów, dokonywania kontroli w sprawach zadań  
     powierzonych dotyczących ochrony środowiska,  



2) prowadzenia spraw związanych z Powiatowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, w tym kontroli merytorycznych inwestycji 

lub zakupów ze środków PFOŚ i GW, 

3) opracowanie i realizacja powiatowego programu ochrony środowiska i   

raportów z jego     wykonania, 

4) prowadzenie okresowych badan jakości gleby i ziemi, 

5) zobowiązywania do wykonania i przedłożenia przeglądu ekologicznego oraz 

nakładania obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko i 

przywrócenia środowiska do stanu właściwego, 

6) nakładania na podmioty korzystające ze środowiska obowiązków 

wynikających z przepisów, 

7) sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie 

środowiska, 

8) występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o 

wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska. 

2. Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko a w szczególności w zakresie: 

1)  udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, 

2) ocen oddziaływania na środowisko, 

3) przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. 

3. Ustawy o odpadach a w szczególności w zakresie: 

1) udzielania pozwoleń, wydawania decyzji, przyjmowania informacji w 

sprawach dotyczących wytwarzania,  i zbierania, odzysku, transportu, 

unieszkodliwiania lub składowania odpadów, 

2) prowadzenia rejestru działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku 

lub unieszkodliwiania  odpadów, 

3) wydawania decyzji dotyczących  eksploatacji lub zamknięcia składowisk 

odpadów, 

4) opracowanie i realizacja powiatowego planu gospodarki odpadami, w tym 

sprawozdania z jego realizacji. 

4. Ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a w szczególności 

w zakresie wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie 

zbierania odpadów, przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów. 

5. Ustawy Prawo wodne, a w szczególności w zakresie: 

1) udzielania pozwoleń i decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń 
wodnoprawnych, 

2) ustanawiania bezpośredniej strefy  ochronnej ujęcia wody, 

3) nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych, w tym kontroli 

realizacji zadań powierzonych gminom w drodze porozumień, 
4) wydawania decyzji ustalających wysokość i rodzaj świadczeń na rzecz 

spółki wodnej dla osób nie będących członkami spółki wodnej, a 

odnoszących korzyści z jej urządzeń oraz decyzji dotyczących wykonania 

obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, 

5) ustalanie linii brzegu dla wód innych niż: morskie wody wewnętrzne, wody 

graniczne oraz śródlądowe drogi wodne, 

6) nakazywania usunięcia drzew lub krzewów z wałów          

przeciwpowodziowych oraz  z ustanowionych stref ochronnych urządzeń  
       pomiarowych służb państwowych, 

6. Ustawy o lasach, a w szczególności w zakresie: 



1) nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu 

Państwa w tym wydawania decyzji administracyjnych, 

2) zlecania wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji 

stanu lasu  dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, 

nadzorowanie ich  wykonania oraz ich zatwierdzania, 

3) cechowania drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności 

Skarbu Państwa, 

4) nadzoru nad realizacją zadań powierzonych Nadleśniczym a  wynikających 

z ustawy o lasach, 

5) przekwalifikowania z urzędu gruntu rolnego na leśny w związku z 

dokonanym zalesieniem. 

7. Ustawy o rybactwie śródlądowym, a w szczególności w zakresie: 

1) rejestracji sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb, 

2) wydawania kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego, 

3) wydawania zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami 

połowowymi wód nie zaliczanych do wód śródlądowych żeglownych, 

4) wydawania zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi 

połowowych  

na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w 

bezpośrednim jego sąsiedztwie, 

5) utworzenia Społecznej Straży Rybackiej albo wyrażenia zgody na 

utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje 

społeczne lub   uprawnionych do rybactwa, 

6) wydawania legitymacji strażnikom Społecznej Straży Rybackiej. 

8. Ustawy - Prawo łowieckie, a w szczególności w zakresie: 

1) wydzierżawiania obwodów łowieckich polnych, 

2) wydawania decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny, 

3) wydawania zgody na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny, 

4)   wydawanie zezwoleń na posiadanie  i hodowanie lub utrzymywanie     

chartów rasowych i ich mieszańców. 

9. Ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia a w szczególności w 

zakresie kontroli prowadzenia upraw leśnych, wypłat ekwiwalentów oraz 

przygotowywanie dokumentów związanych z wypłatą. 
10. Ustawy o ochronie przyrody, a w szczególności w zakresie: 

1) prowadzenia rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie  

przepisów prawa Unii Europejskiej, 

2) wydawania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów, naliczanie opłat i kar 

w stosunku do nieruchomości będących własnością gminy.  

11.Ustawy Prawo geologiczne i górnicze, a w szczególności w zakresie: 

1) udzielania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie 

kopalin pospolitych,  

2) zatwierdzania decyzją projektów prac geologicznych, których wykonanie 

nie wymaga uzyskania koncesji, 

3) przyjmowania dokumentacji geologicznej celem archiwizacji, 

4) udzielania informacji geologicznej zgromadzonej w powiatowych 

archiwach.. 

                    12 Ustawy o transporcie kolejowym, a w szczególności w zakresie wydawania    

        decyzji na usunięcie  drzew i krzewów utrudniających widoczność  
        sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo  

         powodujących zaspy śnieżne oraz  ustalania odszkodowań za ich  



         usunięcie. 

13 Ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów   

       cieplarnianych i innych substancji, a w szczególności w zakresie: 

1)  wydawania decyzji, zezwoleń dotyczących emisji do powietrza gazów        

cieplarnianych, 

2) przyjmowania raportów rocznych. 

14 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności 

w   zakresie przygotowania uzgodnień lub opinii.  

15. Prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpowodziową w zakresie 

wyznaczonym przez Szefa Opolskiego Powiatowego Zespołu Reagowania 

Kryzysowego, w tym udział w przeglądach stanu wałów 

przeciwpowodziowych i w prowadzonych akcjach przeciwpowodziowych.                   

              12)    § 35a  otrzymuje brzmienie: 

 
                      Do zakresu zadań audytora wewnętrznego należy: 

                      1. Przeprowadzanie przeglądów systemu organizacyjnego w celu ustalenia 

zgodności  realizacji funkcji planowania, organizacji, kierowania i kontroli, 

zgodnie z obowiązującymi    instrukcjami  i procedurami. 

                      2. Określanie poziomu adekwatności i efektywności operacyjnych i rachunkowych  

                          systemów   kontroli wewnętrznej. 

                      3. Ocena wiarygodności i kompletności informacji finansowych oraz środków  

                         użytych w celu identyfikacji , wyliczenia, klasyfikacji i raportowania tych  

                         informacji. 

                    4. Ocena systemów funkcjonalnych zapewniających zgodność z tymi działaniami,  

                        planami, procedurami i przepisami, które mają decydujący wpływ na   

                        funkcjonowanie jednostki.  Sugerowanie właściwych działań jeżeli zachodzi taka  

                        potrzeba. 

                  5. Ocena środków stosowanych dla ochrony majątku powiatu. 

                  6. Ocena efektywności i celowości wydatkowania środków, znajdowanie możliwości  

                      poprawy w    tym zakresie i doradzanie metod rozwiązania zaistniałych  

problemów. 

                 7.  Ocena działań i programów pod kątem zgodności wyników uzyskanych z  

                       planowanymi oraz   ustalenie czy działania i programy były realizowane zgodnie z  

                       planem. 

                  8. Przygotowanie w porozumieniu ze Starosta Opolskim rocznych planów audytu  

                       wewnętrznego     i przedkładanie ich Zarządowi Powiatu 

                  9. Składanie kierownikowi jednostki informacji dotyczącej: 

                     a) działań skierowanych na obszary o najwyższym ryzyku i mających na celu  

                          podniesienie  efektywności, 

                     b) koordynacji prac audytu wewnętrznego i audytorów wewnętrznych, 

                     c) oceny adekwatności planów audytu, 

                    d) przypadków ograniczania niezależności audytu wewnętrznego na wszystkich   

                         poziomach. 

                10. Przedstawianie raportów z rekomendacjami kierownikom jednostek audytowanych 

i Staroście   Opolskiemu  

                11. Przygotowywanie raz w roku sprawozdania  ze swojej działalności i przedkładanie  

                      go Staroście. 

                12. Prowadzenie czynności doradczych, w tym mających na celu usprawnienie      

                       funkcjonowania  jednostki 

 



         13)  W § 36 otrzymuje brzmienie: 

 
             Do zakresu zadań Wydziału Komunikacji należy prowadzenie następujących spraw: 

1.  Z ustawy– Prawo o ruchu drogowym w zakresie: 

1) zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, 

2) rozpatrywania projektów organizacji ruchu, 

3) zatwierdzania organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów, 

4) opiniowania projektów organizacji ruchu dla organów wyższego szczebla, 

5) prowadzenia kontroli prawidłowości stosowania i funkcjonowania oznakowania  

           drogowego, 

6) współpracy w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi  

            organami, 

7) realizacja zakazu pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz 

w określonym czasie, 

8) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych na czas  

           nieokreślony lub na czas określony w zezwoleniu, 

9) nadawanie cech identyfikacyjnych pojazdu w przypadkach: 

a) zbudowania pojazdu, którego markę określa się jako „SAM”, 

b) wymiany ramy podwozia na nową,  podwozia bez numeracji fabrycznej, 

c) odzyskania po kradzieży pojazdu w którym cecha uległa zatarciu lub  

      sfałszowaniu, 

d) nabytego na licytacji publicznej pojazdu w którym cecha uległa zatarciu 

lub sfałszowaniu, 

e) sądowego ustalenia praw własności pojazdu w którym cecha uległa 

zatarciu lub sfałszowaniu, 

f) skorodowania cechy identyfikacyjnej lub jej zniszczenia podczas naprawy  

    lub wypadku. 

10) dokonywania rejestracji pojazdów na wniosek właścicieli pojazdów,  

     11) dokonywania czasowej rejestracji pojazdów, 

     12) wydawania dowodu  rejestracyjnego, pozwoleń czasowych, zalegalizowanych 

            tablic  rejestracyjnych i nalepek na szybę, 
     13) wydawania kart  pojazdu  samochodowego  przy  pierwszej  rejestracji pojazdu 

na  

            terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

     14)przyjmowania  zgłoszeń  o  nabyciu  i  zbyciu  pojazdu  oraz o zmianie stanu 

faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie 

rejestracyjnym i w karcie   pojazdu, 

15)wydawania na wniosek właściciela decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z 

ruchu, 

16) wyrejestrowanie pojazdu w przypadkach określonych w ustawie, 

   17) przekazywania do Centralnej Ewidencji Pojazdów danych i    informacji o 

pojazdach oraz   ich właścicielach lub niektórych posiadaczach, 

18) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących  Stacje Kontroli 

Pojazdów, 

19) prowadzenie nadzoru nad Stacjami Kontroli Pojazdów, 

20) wydawania i cofania uprawnień do wykonywania badań technicznych 

pojazdów, 

21) wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami, 

22) wymiana dokumentów zagranicznych uprawniających do kierowania 

pojazdami,   



      na  dokumenty krajowe, 

23) przyjmowania zgłoszeń o utracie, zniszczeniu i zmianach stanu faktycznego  

       wymagającego zmiany danych zamieszczonych w prawach jazdy, 

24) przekazywania do Centralnej Ewidencji Kierowców danych o osobach   

     posiadających uprawnienia  do kierowania pojazdami lub którym uprawnienia  

     cofnięto lub    zatrzymano, 

25) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia  

      kierowców, 

26) prowadzenie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców, 

27) wystawianie i cofanie uprawnień instruktora nauki jazdy, 

28) kierowanie na kontrolne sprawdzanie  kwalifikacji osób posiadających  

      uprawnienia  do     kierowania  pojazdami,  

     29) kierowania na badania lekarskie w przypadkach określonych w ustawie, 

     30) wyznaczania jednostek uprawnionych do usuwania pojazdów z drogi, 

     31) wyznaczania jednostek uprawnionych do prowadzenia parkingów strzeżonych  

           dla   pojazdów usuwanych z drogi, 

    32) prowadzenia ewidencji zatrzymanych przez policję lub Stację    Kontroli  

           Pojazdów, 

    33) wydawania zatrzymanych dowodów rejestracyjnych po ustaniu  

          przyczyny zatrzymania, 

     34) wydawania kart parkingowych osobom niepełnosprawnym, ich  opiekunom  

           oraz osobom   zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób  

           niepełnosprawnych, 

   35) prowadzenia ewidencji zatrzymanych praw jazdy, 

   36) wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy oraz zwracania praw jazdy po  

         ustaniu   przyczyny zatrzymania, 

  37) wydawania decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem  

         silnikowym, 

  38) przywracania uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym po ustaniu  

        przyczyn,  które spowodowały jego cofnięcie. 

     2. Z ustawy – o transporcie drogowym  w zakresie: 

     1) powoływania komisji egzaminacyjnej sprawdzającej wiadomości osób 

ubiegających się o     licencję w zakresie transportu drogowego taksówką, 
     2) udzielanie, zmiana i cofanie licencji w zakresie transportu drogowego osób i 

rzeczy w   krajowym transporcie drogowym, 

    3) udzielania, zmiany cofania zezwoleń w zakresie przewozów regularnych i 

przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób, 

   4) opiniowania i uzgadniania przebiegu linii komunikacyjnych przy przewozach  

        wykonywanych na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar jednego  

         powiatu, 

    5) wydawania i zmieniania zaświadczeń potwierdzających zgłoszenie przez  

         przedsiębiorcę  prowadzenia przewozów na potrzeby własne, 

    6) prowadzenia kontroli u przedsiębiorcy posiadającego licencję, zezwolenie lub 

         zaświadczenie  na przewozy na potrzeby własne w zakresie spełnienia wymagań  
         będących podstawą do  wydawania tych dokumentów. 

3. Z ustawy. – o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  w zakresie: 

      1) przyjmowania zaświadczeń o demontażu pojazdu, dowodów rejestracyjnych, kart  

          pojazdu i tablic rejestracyjnych tych pojazdów, złożonych przez właścicieli 

pojazdów wraz z    wnioskiem o wyrejestrowanie pojazdu, 

      2)  przyjmowanie zaświadczeń o demontażu pojazdu przesłanych przez przedsiębiorcę  



  prowadzącego stacje demontażu pojazdów, wyrejestrowanie pojazdu z urzędu. 

4. Z ustawy – o swobodzie działalności gospodarczej  w zakresie: 

       1) prowadzenia rejestru działalności regulowanej, 

       2) dokonywania wpisów do rejestru działalności regulowanej na podstawie przepisów 

regulujących daną działalność gospodarczą, 
       3)  wydawania z urzędu zaświadczeń o dokonaniu wpisu do rejestru działalności  

            regulowanej, 

       4)  prowadzenie kontroli spełnienia warunków wymaganych do wykonywania  

           Działalności   regulowanej, 

       5) wydawania decyzji o zakazie wykonywania działalności regulowanej objętej  

            wpisem,  

 

      14) po § 36 dodaje się § 36 a o treści: 
                      

                    1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności dzieli się na  

                        stanowiska pracy. 

                    2. Do zakresu działania  Zespołu należy realizacja zadań wynikających z  

                        ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  

                        niepełnosprawnych, dotyczących zespołu ds. Orzekania o  

                        niepełnosprawności 

 

    15) Zmienia się treść załącznika Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa  

           Powiatowego w Opolu, który po zmianie otrzymuje brzmienie określone   

           w  załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 
 

Treść Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu uwzględniająca zmiany,  

o których mowa wyżej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

U Z A S A D N i E N i E 
 

Do uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie  uchwalenia regulaminu organizacyjnego 

 

Podjęcie przez Radę Powiatu uchwały zmieniającej Regulamin Organizacyjny Starostwa 

Powiatowego w Opolu jest konieczne w związku z zapisami : 

 

1).     Zmian w prawie pracy,  które zobowiązuje pracodawcę zatrudniającego powyżej 100  

          pracowników do utworzenia jednoosobowej lub wieloosobowej komórki albo  

             zatrudnienia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu  

          pracy. 

          W myśl zapisów rozporządzenia służba BHP podlega bezpośrednio pracodawcy.   

  

2)      Zarządzenia Nr OR 0135-18/2009 Starosty Opolskiego z dnia 27 października w  

         sprawie  powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

          Opolu 

3)     Zmian w ustawach dot. prawidłowego m Funkcjonowania Wydziałów Starostwa  

          Powiatowego w Opolu 



  
 

 

 

 
Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Opolu 

    

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ 
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPOLU 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Powiatowy Zespół ds. 

Orzekania o 

Niepełnosprawności 

 

RADA POWIATU 

ZARZĄD POWIATU 

STAROSTA OPOLSKI 

WICESTAROSTA OPOLSKI 

Wydział 

Komunikacji 

Pełnomocnik 

ochrony informacji 

niejawnych Wydział 
Administracyjno-

Gospodarczy 

Wydział 

Organizacyjny 

Biuro Rady 

 

SEKRETARZ POWIATU 

SKARBNIK POWIATU 

Wydział 
Finansowo -

budżetowy 

Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów 

Wydział Ochrony 

Środowiska 

Wydział Oświaty 

Kultury i Sportu 

Wydział Spraw 

Obywatelskich 

Zespół Radców 

Prawnych 

Wydział Budownictwa 

Wydział Gospodarki 

Nieruch. i Rolnictwa 

Wydział Geodezji i 

Kartografii 

Powiatowy Ośrodek 

Dok. Geod. i Kart. 

Audytor 

wewnętrzny 

Kancelaria 

Tajna 
Stanowisko ds.    

BHP 


