
Uchwała m^i^5/2020 

Zarządu Powiatu w Kielcach 

z dnia J£.-J.ZŁ....2020 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), 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. § 9 otrzymuje brzmienie: 

„ § 9  

W Starostwie tworzy się następujące stanowiska Dyrektorów i Zastępców Dyrektorów Wydziałów 
z wyłączeniem Wydziału Budżetu i Finansów, którym kieruje Skarbnik Powiatu oraz zastępujący go 
zastępca Skarbnika: 
1) Dyrektor Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego; 
2) Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki; 
3) Dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju; 
4) Dyrektor Wydziału Budownictwa; 
5) Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami i jeden zastępca; 
6) Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu i jeden zastępca; 
7) Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Środowiska; 
8) Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej." 

2. § 14 otrzymuje brzmienie: 

„§14 
Skarbnik Powiatu 

1. Do zadań Skarbnika Powiatu należy wykonywanie praw i obowiązków wynikających 
z przepisów szczególnych, w szczególności: 
1) zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu; 
2) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości; 
3) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu 

i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania; 
4) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej; 
5) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań 

finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do wykonywania 
kontrasygnaty; 

6) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo - księgowymi Starostwa; 



7) ustalanie zasad oraz organizowanie kontroli procesów związanych z gromadzeniem 
i rozdzielaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem w jednostkach 
organizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych; 

8) prowadzenie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących 
operacji gospodarczych i finansowych; 

9) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych oraz czuwanie nad jej przestrzeganiem 
przez wszystkich pracowników Starostwa, dyrektorów / kierowników jednostek 
organizacyjnych, a także osoby odpowiedzialne za gospodarowanie środkami publicznymi 
przekazywanymi podmiotom spoza sektora finansów publicznych; 

10) ustalenie zakresu kompetencji i odpowiedzialności dla Głównego Księgowego Starostwa. 
2. Do zadań zastępcy Skarbnika należy w szczególności wykonywanie zadań w ramach 

udzielonych mu upoważnień, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, wstępnej 
kontroli finansowej na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz zastępowanie Skarbnika 
w zadaniach określonych w ust. 1 podczas jego nieobecności.,, 

§2.  

Wykonanie uchwały powierza się wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zarząd Powiatu: 

Starosta Kielecki 
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Mariusz Ścia 


