
  PROJEKT 

UCHWAŁA Nr IV/31/11 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 25 lutego 2011 r. 
 

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

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa  Powiatowego w Opolu. 
 

 

Na podstawie  art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. 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 2000 r. w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu zmieniony uchwałami: Nr VIII/44/2003 z 

dnia 29 maja 2003 r., Nr XXXIII/226/2006 z dnia 6 lipca 2006 r. oraz Nr XXIII/158/2009 z dnia 25 

czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu, w ten 

sposób, że: 
 

1) § 10 otrzymuje brzmienie: 
§ 10 Starosta, który jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu kieruje pracą Starostwa przy pomocy 

Wicestarosty, etatowego Członka Zarządu, Sekretarza i Skarbnika. 

2) § 12 otrzymuje brzmienie: 
§  12 Do zadań Wicestarosty należy: 

1.Sprawowanie nadzoru nad zadaniami powiatu z zakresu oświaty, kultury, sportu, pomocy społecznej 

oraz promocji powiatu, 

2.Organizowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

3.Prowadzenie promocji powiatu, 

4.Sprawowanie  nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, 

5.Współpraca z zakresu zadań o których mowa wyżej z powiatowymi jednostkami                        

organizacyjnymi tj.: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Poradniami                         

Psychologiczno-Pedagogicznymi, Domami Pomocy Społecznej, Domami Dziecka, Szkołami i 

Powiatowym Urzędem Pracy, 

6.Koordynowanie działań związanych z promocją zdrowia, ratownictwem medycznym, imprezami 

masowymi i zbiórkami publicznymi, ochroną zabytków oraz udzielaniem  pomocy kombatantom, 

7.Wykonywanie czynności należących do kompetencji Starosty w razie jego nieobecności lub 

niemożności pełnienia przez niego obowiązków. 

3) Po § 12 dodaje się § 12 a o treści: 
§  12a  Do zadań etatowego Członka Zarządu należy: 

1.Sprawowanie nadzoru nad zadaniami powiatu z zakresu obronności, zwalczania klęsk żywiołowych, 

utrzymania porządku  publicznego, bezpieczeństwa obywateli i ochrony informacji niejawnych, 

2.Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu utrzymania dróg oraz przepisów prawa o ruchu 

drogowym oraz nadzór nad wykonywaniem zadań Wydziału Komunikacji, 

3.Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzeniem czynności związanych z 

realizacją postępowań o udzielanie zamówień publicznych, 

4.Współpraca z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażą oraz Zarządem Dróg Powiatowych, 

5.Wykonywanie czynności należących do kompetencji Starosty i Wicestarosty w razie ich  nieobecności 

lub niemożności pełnienia przez nich obowiązków. 

4) Zmienia się treść załącznika Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu, 

który po zmianie otrzymuje brzmienie określone w  załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



  PROJEKT 

U Z A S A D N I E N I E 
 

Do uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie  uchwalenia zmiany regulaminu organizacyjnego 

 

Podjęcie przez Radę Powiatu uchwały zmieniającej Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w 

Opolu jest konieczne w związku z wprowadzonymi zmianami organizacyjnymi jednostki. 

Z dniem 1 stycznia br. dokonano wyboru w ramach stosunku pracy  etatowego członka zarządu. W 

związku z powyższym dokonano zmian w § regulujących prace Starostwa, zmieniając w § 12 zakres 

obowiązków Wicestarosty  dodając jednocześnie  § 12a regulujący obowiązki  jakie będzie wykonywać 

etatowy członek Zarządu.  

 

 

 

 


