
Uchwała NiSłW//2021

Zarządu Powiatu w Kielcach 

z dnia 16.^^1^2021 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 i art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§1

W regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kielcach stanowiącym Załącznik do Uchwały 

Nr 122/160/2020 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 23 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące 

zmiany:

1. W § 8 ust. 1 pkt 10 uchyla się lit. b).

2. W § 20 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) współdziałanie z Wydziałem Organizacji i Zarządzania Kryzysowego w zakresie 

opracowywania planu kontroli i przygotowywania sprawozdań z jego realizacji;"

3. W § 20 dodaje się pkt 44, 45, 46, 47, 48, 49 w brzmieniu:

„44) wykonywanie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzających;

45) przeprowadzanie kontroli zgodnie z Planem Kontroli oraz kontroli doraźnych zlecanych 

przez Starostę;

46) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi 

w zakresie zadań kontrolnych;

47) współpraca z Najwyższą Izbą Kontroli, Regionalną Izbą Obrachunkową oraz innymi 

organami kontroli państwowej i samorządowej w zakresie określonym 

w obowiązujących przepisach;

48) opracowywanie wystąpień pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli;

49) prowadzenie dokumentacji postępowań przedkontrolnych oraz czynności kontrolnych 

i pokontrolnych."

4. § 23 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Odpowiedzi na skargi i wnioski z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 7, 

podpisują Wicestarosta bądź pozostali członkowie Zarządu Powiatu zgodnie z zakresem 

odpowiedzialności i kompetencji ustalonym w § 12 ust. 1 lub Sekretarz zgodnie z zakresem 

zadań ustalonym w § 13."

5. W § 31 ust. 1 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) Stanowisko ds. koordynowania kontroli zarządczej - symbol „OR - X.”

6. W § 31 ust. 6 dodaje się pkt 31, 32, 33, 34 w brzmieniu:



„31) opracowywanie rocznego planu kontroli na podstawie propozycji przedkładanych przez 

komórki merytoryczne;

32) monitorowanie przeprowadzania kontroli zgodnie z Planem Kontroli;

33) prowadzenie rejestru kontroli wewnętrznych i zewnętrznych;

34) przedstawianie zbiorczego sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych 

i zewnętrznych."

7. W § 31 ust. 7 uchyla się pkt 19, 21, 22, 23.

8. W § 31 dodaje się ust. 14 w brzmieniu:

„14. Do zakresu działania stanowiska ds. koordynowania kontroli zarządczej należy 

w szczególności:

1) koordynowanie działań związanych z właściwym funkcjonowaniem i doskonaleniem 

systemu kontroli zarządczej w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych,

2) koordynowanie zadań w zakresie analizy ryzyka w ramach kontroli zarządczej oraz 

określania reakcji na ryzyko,

3) koordynowanie działań związanych z monitorowaniem celów i zadań kontroli zarządczej,

4) analiza potrzeb szkoleniowych w zakresie kontroli zarządczej,

5) analiza oświadczeń o stanie kontroli zarządczej sporządzanych przez dyrektorów 

wydziałów/kierowników samodzielnych komórek organizacyjnych oraz dyrektorów 

powiatowych jednostek organizacyjnych,

6) analiza informacji świadczących o stanie kontroli zarządczej w Starostwie,

7) składanie sprawozdań Staroście z funkcjonowania kontroli zarządczej na I i II poziomie,

8) upowszechnianie informacji niezbędnych do sprawnej realizacji systemu kontroli zarządczej,

9) koordynowanie działań związanych z procesem samooceny kontroli zarządczej 

w Starostwie,

10) współpraca z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wdrażania 

i doskonalenia systemu kontroli zarządczej,

11) podejmowanie działań mających na celu zapewnienie zgodności systemu kontroli 

zarządczej z wymaganiami zintegrowanego systemu zarządzania."

9. § 32 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Wieloosobowe stanowisko ds. egzekucji i dochodzenia należności - symbol „ BF - IV."

10. W § 32 ust. 4 dodaje się pkt 17, 18, 19, 20 w brzmieniu:

„17) przeprowadzanie kontroli finansowych w Starostwie;

18) przeprowadzanie kontroli działalności finansowej w jednostkach organizacyjnych 

w zakresie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

19) przygotowywanie projektów zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych:

a) w efekcie prowadzonych kontroli własnych,

b) na skutek ustaleń kontroli wykonywanych przez jednostki obce,



c) w wyniku nadzoru prowadzonego przez wydziały i samodzielne komórki 

organizacyjne Starostwa;

20) przedstawianie propozycji do planów kontroli finansowej."

11. W § 32 ust. 5 zdanie drugie wyraz "Stanowiska" zastępuje się wyrazami:

"Wieloosobowego stanowiska"

12. W §33 ust. 2 po wyrazach "szkół publicznych," skreśla się wyrazy

"młodzieżowych ośrodków wychowawczych,"

13. § 33 ust. 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) określanie zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz nadzorowanie i kontrola 
prawidłowości naliczania oraz rozliczania dotacji podmiotowych z budżetu dla szkół 
publicznych i niepublicznych oraz innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie 
Powiatu przez osoby fizyczne lub prawne inne niż Powiat;"

14. W § 34 ust. 2 dodaje się pkt 20, 21, 22, 23 w brzmieniu:

„20) pozyskiwanie środków finansowych na realizowane inwestycje;

21) koordynowanie realizacji inwestycji wykonywanych przez jednostki organizacyjne powiatu 

kieleckiego;

22) sporządzanie okresowych informacji o przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych

i remontowych na nieruchomościach będących w zasobie Powiatu;

23) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi w zakresie dotyczącym remontów, 

modernizacji i budowy nowych obiektów budowlanych, obejmujące:

a) utrzymanie i użytkowanie obiektów budowlanych,

b) postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych,

c) nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla planowanych 

inwestycji i remontów."

15. W § 38 ust. 2 dodaje się pkt 37, 38 w brzmieniu:

„37) prowadzenie nadzoru nad powiatowymi domami opieki społecznej;

38) przeprowadzanie kontroli stowarzyszeń i fundacji w zakresie określonym przepisami 

ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu."

16. W § 40 po wyrazach ",Zespół informacji i promocji" skreśla się wyrazy:

",Zespół kontroli"

17. W § 40 uchyla się ust. 3.

18. Schemat Struktury Organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Kielcach stanowiący Załącznik do 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach otrzymuje treść określoną 
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.



§2
Wykonanie uchwały powierza się wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Kielcach.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Zarząd Powiatu:

Starosta Kielecki:

Mirosław Gębski

Wicestarosta:

Tomasz Pleban ..

Członkowie Zarządu: 'j

Stefan Bąk

Cezary Majcher...

Mariusz Ściana...


