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Uchwała Nr VI/ 52 /2011 

Rady Powiatu w Prudniku 

z dnia 25 marca 2011 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego  

Starostwa Powiatowego w Prudniku  

 

          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 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984. Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 

2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, 

poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 92, poz.753,Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 

142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) Rada Powiatu w Prudniku uchwala, co 

następuje: 

 

       § 1.W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Prudniku uchwalonym 

uchwałą Nr XXXV/242/09 Rady Powiatu z dnia 29 września 2009r., zmienionym uchwałami                           

Nr XLV/305/10 z dnia 27 sierpnia 2010r., Nr IV/35/2011 z dnia 28 stycznia 2011r. 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 4 w ust. 4 : 

a) w pkt 1 lit. a  i c otrzymują brzmienie: 

        „a) Wydziału Organizacyjnego, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego,                         

w  którym funkcjonują: 

-Referat Administracyjno-Gospodarczy, 

-Referat Zarządzania Kryzysowego (Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego), 

-Referat Programów Rozwojowych i Promocji Powiatu ”, 

        „c)Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, w którym funkcjonuje Powiatowy 

Ośrodek Dokumentacji  Geodezyjnej i Kartograficznej (Referat), 

       b) w pkt 2 dodaje się lit. h w brzmieniu: 

        „h) Archiwisty zakładowego.”, 

       c) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

       „3) samodzielnego Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska” 
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2) w § 5 w ust. 3: 

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „3. Wicestarosta bezpośrednio nadzoruje 

Wydziały i samodzielne Referaty:”, 

b) uchyla się pkt 3, 

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 „5) Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej - Lokalny Punkt 

Informacji o Funduszach Europejskich (samodzielny Referat)” ; 

 

 3)   w § 6: 

      a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Sekretarz Powiatu przy pomocy Wydziału 

Organizacyjnego, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego, w zakresie 

ustalonym przez Starostę:” , 

       b) po punkcie 4 dodaje się pkt  4a w brzmieniu: 

        „4a) koordynuje współdziałanie samodzielnych stanowisk pracy w Starostwie,”; 

        

 4) w § 8 : 

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „W Starostwie funkcjonują Wydziały, referaty w 

ramach struktury Wydziału, samodzielne Referaty oraz samodzielne stanowiska pracy, 

które przy oznakowaniu spraw stosują następujące symbole:”, 

    b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1) Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego, w 

którym funkcjonują:                                              Or 

       a) Referat Administracyjno-Gospodarczy 

       b) Referat Zarządzania Kryzysowego (Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego) 

       c) Referat Programów Rozwojowych i Promocji Powiatu”, 

c)  uchyla się pkt 3, 

d) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

  „4) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, w którym funkcjonuje Powiatowy Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Referat)                                                  GK”                   

e) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) samodzielny Referat -   Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej - 

Lokalny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich                            PP”, 

f) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) samodzielny Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska    GNO”, 
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g) dodaje się pkt 16 w brzmieniu: 

      „16)Archiwista Zakładowy                                                                                            AZ”;  

      

5) w § 9 : 

      a) ust.1 otrzymuje brzmienie: 

  „1. Wydziałami kierują Naczelnicy Wydziałów, referatami w ramach struktury Wydziału 

kierują kierownicy referatów bądź upoważnieni pracownicy Wydziałów. Samodzielnymi 

Referatami kierują kierownicy Referatów.”, 

 b) w ust. 2 po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:  

  „Podczas nieobecności kierownika samodzielnego Referatu, Referatem kieruje 

wyznaczony  pracownik.”, 

 c) w ust. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Do zadań Naczelników Wydziałów i 

kierowników samodzielnych Referatów należy w szczególności:”; 

 

6) w § 10 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

 „5. Przepisy ust.1, 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kierowników samodzielnych 

Referatów.”; 

 

7) w § 11: 

    a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: „Do ogólnych zadań Wydziałów i samodzielnych 

Referatów należy w szczególności:”, 

    b) pkt 5 otrzymuje brzmienie” 

      „5) usprawnienie organizacji, metod i form pracy Wydziałów i samodzielnych 

Referatów”, 

 

8) § 12 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 12. Szczegółowy zakres działania oraz kompetencje poszczególnych Wydziałów, 

samodzielnych Referatów i samodzielnych stanowisk pracy określa załącznik nr 2 do 

Regulaminu”; 

   

9)  w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wydziałem wiodącym w zakresie przyjmowania, przechowywania oraz rejestracji 

skarg  i wniosków jest Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania 

Kryzysowego”;              
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10)  § 17 otrzymuje brzmienie: 

  „§ 17. 1. Projekty uchwał opracowują Wydziały i samodzielne Referaty, do których 

zakresu działania należy przedmiot uchwały”, 

2. Jeżeli przedmiot uchwały należy do zakresu działania dwóch lub więcej Wydziałów lub 

samodzielnych Referatów, § 10 stosuje się odpowiednio. 

3. Odpowiedzialnymi za terminowe sporządzenie oraz treść merytoryczną projektu  

uchwały jest Naczelnik Wydziału lub kierownik samodzielnego Referatu, którzy parafują 

sporządzony projekt.”; 

 

11)   § 24 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 24.  1. Wydziały i samodzielne Referaty wykonują powierzone im zadania w oparciu 

o roczne plany pracy, opracowane na podstawie budżetu Powiatu na dany rok. 

 2. Planowanie pracy w Starostwie ma charakter zadaniowy – służy sprecyzowaniu zadań 

nałożonych na poszczególne Wydziały i samodzielne Referaty oraz wytyczeniu i 

koordynacji przedsięwzięć nałożonych na poszczególne Wydziały i samodzielne Referaty     

oraz wytyczeniu przedsięwzięć zmierzających do realizacji tych zadań. 

 3. Podstawy planowania pracy Wydziałów i samodzielnych Referatów stanowią zadania 

nie mające charakteru czynności rutynowych i powtarzających się, dające się określić w 

czasie, a wynikające w szczególności z: 

1)zadań własnych Powiatu i zadań zleconych Powiatowi z zakresu administracji rządowej, 

   2) uchwał Rady, 

      3) uchwał Zarządu. 

 4. Starosta, Wicestarosta i Sekretarz Powiatu na bieżąco kontrolują Naczelników 

Wydziałów i kierowników samodzielnych Referatów w zakresie przypisanych im zadań. 

 5. Naczelnicy Wydziałów i kierownicy samodzielnych Referatów odpowiadają za  

realizację zadań odpowiednio Wydziałów i samodzielnych Referatów oraz zobowiązani są 

do dokonywania bieżących ocen realizacji tych zadań przez podległych pracowników”; 

 

12)  w § 25 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Dokumenty przedstawione do podpisu Kierownictwu Starostwa, powinny być 

uprzednio parafowane przez Naczelnika Wydziału lub kierownika samodzielnego 

Referatu. 
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4. Wicestarosta, Sekretarz i Skarbnik Powiatu oraz Naczelnicy Wydziałów i kierownicy 

samodzielnych Referatów podpisują pisma i decyzje w zakresie udzielonego im 

upoważnienia Starosty.”        

 

13) Schemat   Starostwa Powiatowego w Prudniku stanowiący załącznik Nr 1 do Regulaminu 

otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały; 

 

14) w  załączniku  Nr 2  do   Regulaminu  „Szczegółowy  zakres  działania  oraz  kompetencje 

Wydziałów, samodzielnych Referatów i samodzielnych stanowisk : 

a) w dziale I .Wydziały: 

 

- „Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego”: 

-- nazwa Wydziału otrzymuje brzmienie: 

        „Wydział Organizacyjny, Programów Rozwojowych i Zarządzania Kryzysowego” 

   -- dodaje się części: „Programy Rozwojowe i Promocja Powiatu ” oraz ”Kultura fizyczna i 

sport” w  brzmieniu: 

„PROGRAMY ROZWOJOWE I PROMOCJA POWIATU: 

1) przygotowanie wszelkiej dokumentacji (wniosków, projektów, programów) na 

pozyskiwanie środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej oraz innych środków 

krajowych  i zagranicznych, 

2) pozyskiwanie środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na dofinansowanie m.in. likwidacji barier architektonicznych, 

komunikacyjnych oraz tworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, 

3) nadzór nad prawidłową realizacją i rozliczeniem projektów realizowanych ze środków 

zewnętrznych, 

4) przygotowanie materiałów niezbędnych do sporządzania sprawozdań oraz 

sporządzanie sprawozdań z zakresu pozyskanych i wykorzystywanych środków z Unii 

Europejskiej, 

5) udzielanie pomocy Wydziałom przygotowującym projekty, formularze aplikacyjne; 

udzielanie pomocy podmiotom zewnętrznym, 

6) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, w szczególności organizacjami 

pożytku publicznego w zakresie m.in. integracji europejskiej oraz pozyskiwania 

dofinansowania  z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 
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7) współdziałanie z gminami i powiatami, samorządem województwa, z administracja 

rządową w zakresie możliwości pozyskiwania dofinansowania projektów z Unii 

Europejskiej i innych programów pomocowych, 

8) przygotowanie materiałów informacyjnych aktualizujących stronę internetowa 

Powiatu w zakresie możliwości dofinansowania projektów z Unii Europejskiej oraz 

pozyskiwania i wykorzystania środków przez Powiat Prudnicki, 

9) przygotowanie materiałów niezbędnych do aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu, 

10) przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania Programu Rozwoju 

Lokalnego oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do aktualizacji Programu, 

11) przygotowanie materiałów dotyczących współdziałania z gminami, powiatami,                           

z samorządem województwa i administracja rządowa oraz organizacjami 

pozarządowymi,   w szczególności organizacjami pożytku publicznego, a także z innymi 

urzędami  i instytucjami; przygotowanie materiałów związanych ze współpracą 

zagraniczną, 

12) uczestniczenie i organizacja szkoleń, narad, konferencji i warsztatów w zakresie 

promocji powiatu, 

13) przygotowanie materiałów promocyjnych i wykonywanie innych czynności 

związanych  z  promocją powiatu, 

14) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z przyznaniem odznaczeń 

(wyróżnień) o zasięgu powiatowym oraz wykonywanie obsługi techniczno-

organizacyjnej w tym zakresie, 

15) rozpoznawanie wniosków w zakresie udzielania informacji publicznej w trybie ustawy               

o dostępie do informacji publicznej, 

16) dbałość o zapewnienie prawidłowej realizacji zadań wynikających z ustawy o godle, 

barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych”, 

„KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

1) realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej, 

2) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, 

3) realizacja zadań związanych z powołaniem rady sportu, 

4) realizacja zadań związanych z określeniem szczegółowych zasad i trybu przyznania, 

wstrzymania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za 

wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 
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5)  realizacja zadań związanych z określeniem zasad przyznawania wyróżnień i nagród 

dla zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, 

6) organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie 

odpowiednich warunków technicznych do jej rozwoju, 

7) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w górach we współpracy z 

gminami, samorządem wojewódzkim i instytucjami centralnymi, 

8) współpraca z organizacjami terytorialnymi zajmującymi się organizowaniem pomocy  

oraz ratowaniem osób w górach i na wodach, 

9) organizacja i współorganizacja zawodów sportowych na szczeblu powiatowym i 

wyższym.”, 

 

- uchyla się „Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki 

Wodnej” , 

 

- w „Wydziale  Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Geodeta 

Powiatowy”:  

-- nazwa Wydziału otrzymuje brzmienie: 

„Wydział  Geodezji, Kartografii i Katastru - Geodeta Powiatowy”: 

-- uchyla się części: „Gospodarka   Nieruchomościami”  oraz „Ochrona  Gruntów Rolnych  

     i Leśnych”, 

 

- w „Wydziale Oświaty i Zdrowia” dodaje się część: ”Kultura i ochrona dóbr kultury” w 

brzmieniu: 

„KULTURA I OCHRONA DÓBR KULTURY 

1)  zapewnianie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych do ochrony dóbr 

kultury, 

2) wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury, 

3) ustanowienie społecznego opiekuna zabytków, 

4) przygotowywanie powiatowego programu opieki nad zabytkami, 

5)  opracowywanie i aktualizacja Planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu 

zbrojnego i sytuacji kryzysowych,  

6) współdziałanie z właściwymi jednostkami w sprawach związanych z umieszczeniem 

na zabytkach nieruchomych odpowiednich napisów, 
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7) wnioskowanie do Ministra do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 

sprawie przyznania odznaki „za opiekę nad zabytkami” osobom zasłużonym w 

sprawowaniu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 

8) współpraca z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej realizującym zadania w zakresie 

polityki państwa w dziedzinie kinematografii, 

9) przygotowywanie dokumentacji związanej z tworzeniem samorządowej instytucji 

filmowej, 

10) przygotowywanie dokumentacji związanej z zatwierdzeniem i nadaniem statutu 

samorządowej instytucji filmowej, 

11) prowadzenie dystrybucji i upowszechniania filmów, 

12) mecenat nad działalnością kulturalną, 

13) ustanawianie i przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury, 

14) realizacja zadań związanych z przyznawaniem stypendiów osobom zajmującym się 

twórczością artystyczna, upowszechnianiem kultury oraz opieka nad zabytkami, 

15) prowadzenie działalności kulturalnej – tworzenie instytucji kultury, 

16) wykonywanie zadań związanych z łączeniem lub podziałem instytucji kultury, 

17) wykonywanie zadań związanych z likwidacją instytucji kultury, 

18) zapewnienie instytucjom kultury środków niezbędnych do ich działania, 

19) wykonywanie zadań związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektora 

instytucji kultury, 

20) wykonywanie zadań związanych z powierzaniem zarządzania instytucją kultury 

osobie fizycznej lub prawnej – kontrakt menedżerski, 

21) przyjmowanie prowadzenia instytucji kultury od ministra lub kierownika urzędu 

centralnego, 

22) prowadzenie działalności instruktażowo – metodycznej dla pracowników kultury, 

23) tworzenie bibliotek, 

24) zapewnienie warunków działania i rozwoju bibliotek, 

25) wykonywanie zadań związanych z organizowaniem powiatowych bibliotek 

publicznych, 

26) przygotowywanie dokumentacji związanej z utworzeniem i nadaniem statutu muzeum 

samorządowego, 

27) przygotowywanie dokumentacji związanej z powołaniem rady muzeum oraz 

powołaniem  i odwołaniem jej członków, 
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28) przygotowywanie dokumentacji związanej z powierzeniem uprawnień radzie 

powierniczej, 

29) przygotowywanie dokumentacji związanej z powoływaniem i odwoływaniem 

członków rady powierniczej, 

30) przygotowywanie dokumentacji związanej z likwidacja muzeum (zabezpieczenie 

zbiorów, ustalenie prawa pierwszeństwa nabycia muzealiów).”, 

 

- uchyla się „Wydział Programów Rozwojowych, Integracji Europejskiej                                   

i Promocji Powiatu”, 

 

 - w „Wydziale Infrastruktury Powiatu” w części „Zadania wspólne” dodaje się pkt 6                         

w brzmieniu: 

„6) przygotowywanie wszelkiej dokumentacji na pozyskanie środków pomocowych ze 

źródeł krajowych i zagranicznych, realizacja i rozliczanie projektów drogowych i 

inwestycyjnych.” 

 

b) w dziale II  Samodzielne stanowiska pracy  dodaje się część „Archiwista zakładowy” 

w brzmieniu: 

    „ Archiwista zakładowy 

     Do zakresu działania należy w szczególności: 

1) przejmowanie dokumentacji: 

a) spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych, 

b) niearchiwalnej po państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, 

których działalność ustała i które nie mają sukcesora oraz dla których organem 

założycielskim lub sprawującym nadzór był odpowiednio kierownik podmiotu lub 

organ jednostki samorządu terytorialnego, 

c) na nośniku papierowym ze składu chronologicznego, 

d) elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie 

informatycznych nośników danych, których zawartości nie skopiowano do systemu 

EZD, 

2) przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej  

ewidencji, 

  3) przeprowadzanie skontrum dokumentacji, 
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4) porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w 

stanie nieuporządkowanym, 

5) udostępnianie przechowywanej dokumentacji, 

6) wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia 

sprawy w komórce organizacyjnej, 

   7) przeprowadzanie kwerend archiwalnych,  

8) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym   

brakowaniu, 

9) przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do 

właściwego archiwum państwowego, 

10) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu 

dokumentacji w archiwum zakładowym, 

11) doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z 

dokumentacją.”, 

 

   c) dodaje się dział III w brzmieniu: 

 „ III. Samodzielne Referaty 

Powiatowe Centrum Informacji Europejskiej i Gospodarczej - Lokalny Punkt 

Informacji o Funduszach Europejskich  

Do zakresu działania samodzielnego Referatu należy w szczególności: 

1) realizacja działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do beneficjentów, 

potencjalnych beneficjentów i społeczności lokalnej, dotyczących funduszy 

strukturalnych na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w 

ramach programów operacyjnych wynikających z Narodowej Strategii Spójności oraz 

współpraca z Głównym Punktem Informacyjnym (GPI), 

2) definiowanie potrzeb beneficjentów oraz możliwości pozyskania przez nich 

finansowania, ukierunkowanie na właściwe instytucje pośredniczące, wdrażające, 

udzielające szczegółowych informacji w zakresie aplikowania, 

3) udział w akcjach promocyjnych, tworzeniu i dystrybucji materiałów promocyjnych                

we współpracy z GPI, 

4) współpraca i wymiana informacji z GPI w zakresie: informacji o ogłoszonych 

konkursach i naborach, dokumentach programowych, wytycznych, szkoleniach, 

konsultacjach i konferencjach,  
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5) inicjowanie i organizowanie spotkań, szkoleń, konferencji dla potencjalnych 

beneficjentów z obszaru powiatu, 

6)  monitorowanie i aktualizowanie informacji na stronach internetowych LPI (strony 

starostw powiatowych, OCRG) oraz GPI,  

7) gromadzenie przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych, innych źródeł 

zewnętrznych, 

8) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami lokalnymi, 

organizacjami pozarządowymi i innymi LPI i PCIEG, 

9) dystrybucja informacji europejskiej i gospodarczej,  

10) występowanie o wsparcie finansowe z programów Unii Europejskiej oraz innych 

programów pomocowych. 

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 

Do zakresu działania samodzielnego Referatu należy w szczególności: 

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 

1)  gospodarowaniem  zasobem  nieruchomości  Skarbu  Państwa, 

2)  gospodarowanie  nieruchomościami  stanowiącymi  własność  Powiatu, 

3) sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem 

nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych stanowiących własność Skarbu 

Państwa lub Powiatu, 

4) dokonywanie  darowizny  nieruchomości  państwowych  na  cele  publiczne  lub  

związane  z  realizacją  zadań  gminy, 

5)  przyjmowanie  przez   lub  Powiat  darowizny  nieruchomości  od  gminy  lub  innych  

osób  prawnych  bądź  fizycznych, 

6)  dokonywanie  zamiany  nieruchomości  Skarbu  Państwa  lub  Powiatu, 

7)  oddawanie  nieruchomości  państwowych  lub  stanowiących  własność  Powiatu w  

trwały  zarząd  dla  jednostek organizacyjnych, 

8) wyrażanie  zgody  na  przekazanie  trwałego  zarządu  między  jednostkami  

organizacyjnymi, 

9) orzekanie  o  wygaśnięciu  prawa   trwałego  zarządu  oraz  zwrocie  poniesionych  

nakładów, 

10) przyjmowanie wniosków od  organów  likwidujących  jednostkę  organizacyjną  

o wydanie  decyzji  w  sprawie  wygaśnięcia  trwałego  zarządu, 

11) aktualizacja  opłat  rocznych  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  gruntów  lub  

trwałego  zarządu  nieruchomości  gruntowych  i  budynków, 
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12) wydawanie  decyzji  o  zmianie  stawki  procentowej  opłaty  rocznej  z  tytułu  

zarządu  oraz  wypowiadanie  stawki  procentowej  użytkownikom  wieczystym w  

przypadku  zmiany  sposobu  korzystania  z  nieruchomości, 

13) ustalanie  innego  terminu  uiszczania  opłat  rocznych  z  tytułu  użytkowania  

wieczystego  lub  trwałego  zarządu, 

14) składanie  wniosków  do  wojewody  w  sprawie  udzielenia  bonifikaty  od  ceny  

sprzedaży  nieruchomości  państwowych, 

15) wydawanie decyzji o  ustaleniu  dodatkowych opłat  rocznych w  przypadku  

niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości oddanych  w użytkowanie  

wieczyste  lub  trwały  zarząd, 

16) udzielanie bonifikaty od opłat  rocznych  osobom  fizycznym  z  tytułu  użytkowania  

wieczystego  gruntu  wykorzystywanego  na  cele  mieszkaniowe  o  ile  dochód  na  

jednego członka rodziny nie przekracza 50 % średniego  miesięcznego wynagrodzenia, 

17) wydawanie decyzji  o  przekazaniu  gruntów  w  zarząd  lub  użytkowanie  wieczyste  

posiadaczom, którzy  nie  legitymują  się  dokumentami  o  przekazaniu  wydanymi   

w  formie przewidzianej  prawem, 

18) wywłaszczanie  nieruchomości, 

19) orzekanie  o  wywłaszczeniu,  odszkodowaniu, nadaniu  nieruchomości  zamiennej  

oraz o zwrocie nieruchomości wywłaszczonej, o zwrocie odszkodowania, o zwrocie  

nieruchomości  zamiennej, 

20) wyznaczanie terminu do zawarcia umowy przeniesienia  własności  nieruchomości, 

21) zwalnianie  nieruchomości  zamiennej od  obciążeń, 

22) udzielanie  zezwoleń  na  niezwłoczne  zajęcie  nieruchomości, 

23) wydawanie  zezwoleń  na  zakładanie  i  przeprowadzanie  na  nieruchomościach  

ciągów  drenażowych,  przewodów  i  urządzeń  służących  do  przesyłania  płynów,  

pary,  gazów,  energii  elektrycznej  oraz  innych  urządzeń  technicznych, 

24) ustalanie odszkodowań  za  czasowe  zajęcie  nieruchomości, 

25) wydawanie  decyzji  o  przekształceniu  prawa  użytkowania  wieczystego  przez  

osoby  fizyczne  gruntów  Skarbu  Państwa  w  prawo  własności  oraz  ustalanie  

odpłatności  z  tego  tytułu, 

26) składanie wraz z niezbędną dokumentacją wniosków o  założenie  księgi  wieczystej  

oraz  wpis  prawa  własności, 

27) orzekanie  o  nadaniu  gospodarstwa, 
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28) ustalanie  granic  nadanego  gospodarstwa  rolnego,  szacunku  oraz  składanie  

wniosku  o  założenie  księgi  wieczystej oraz  wpis własności, 

29) przekazywanie w drodze protokołu nieruchomości  rolnych  dla  Agencji  Własności  

Rolnej  Skarbu  Państwa,  

30) przekazywanie w zarząd gruntów przeznaczonych w planie zagospodarowania  

przestrzennego  do  zalesienia, 

31) orzekanie o przeniesieniu własności działki gruntu, jej wielkości  oraz  ustanowieniu  

służebności  gruntowej  pod  budynkami  na  rzecz  właściciela  tych  budynków, 

32) orzekanie o przyznaniu  własności  działki  gruntu  przyznanej  do  użytkowania z  

tytułu  przekazanego  na  rzecz  Państwa  gospodarstwa  rolnego, 

33) orzekanie o przyznaniu własności  działki  gruntu  obejmującej  budynki  mieszkalne                  

i gospodarcze  przyznane  do  korzystania  z  tytułu  przekazanego  na  rzecz  Państwa  

gospodarstwa  rolnego, 

34) wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, 

35) wydawanie decyzji o ustaleniu wysokości odszkodowania za przyjęte z mocy prawa 

nieruchomości przeznaczone na pas drogowy na rzecz  odpowiednich jednostek 

samorządu terytorialnego, 

36) wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości 

przeznaczonej na pas drogowy, 

37) wydanie decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz właściwego zarządu drogi, 

38) wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i 

obronności w zakresie działania Wydziału. 

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH 

1) wydawanie decyzji  zezwalających  na  wyłączenie  gruntów  z  produkcji  rolniczej, 

2) ustalanie  należności  oraz  opłat  rocznych  z  tytułu wyłączenia  gruntów z  produkcji  

rolniczej, 

3) wydawanie  decyzji  o  naliczeniu  opłat  karnych  w  razie  niewykonania  obowiązku    

zdjęcia  oraz  wykorzystania  próchnicznej  warstwy  gleby, 

4) wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi zalesienie, zadrzewienie i zakrzewienie 

gruntów lub założenie na nich trwałych użytków rolnych w celu przeciwdziałania erozji 

gleb, 

5) przeprowadzanie  rekultywacji  gruntów  zdewastowanych  lub  zdegradowanych  

przez  nie  ustalone  osoby  lub  w  wyniku  klęsk  żywiołowych, 

6) podejmowanie  decyzji  w  zakresie  rekultywacji  i  zagospodarowania, 
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7) kontrola  wykonania  przepisów  ustawy  o  ochronie  gruntów  rolnych  i  leśnych, 

8) wydawanie  karnych  decyzji  z  tytułu  wyłączenia  gruntów  rolnych  z  produkcji  

rolniczej  niezgodnie  z  przepisami  ustawy  oraz  nie  wykonania  w  terminie  obowiązku  

rekultywacji  gruntów, 

9) zawiadamianie  o  wysokości  opłaty  rocznej  na  początku  każdego  roku –  

najpóźniej  do  końca  kwietnia, 

     10) opiniowanie  wniosków  w  sprawie  dofinansowania  zadań  z  FOGR, 

 11) wnioskowanie o  przyznanie  środków  na  rekultywację  gruntów  zdewastowanych, 

12) prowadzenie sprawozdawczości w sprawach dotyczących ochrony gruntów rolnych                    

i leśnych. 

 PRAWO WODNE 

1)   ustalanie linii brzegu dla wód innych niż morskie wody wewnętrzne, wody graniczne 

 śródlądowe drogi wodne, 

2) nakazywanie usunięcia drzew lub krzewów z terenów przeciwpowodziowych oraz                        

z  ustanowionych stref ochronnych urządzeń pomiarowych, 

3)  nakazywanie przywrócenia stanu poprzedniego w przypadku wykonania na wale 

 przeciwpowodziowym lub w jego pobliżu pewnych robót i czynności, 

3) ustanawianie strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb pomiarowych, 

4) wydawanie, cofanie, stwierdzenie wygaśnięcia i ograniczanie pozwoleń 

wodnoprawnych, 

5) ustalanie decyzją wysokości odszkodowania będącego przedmiotem wydanego 

pozwolenia wodnoprawnego, 

6) prowadzenie spraw związanych ze spółkami wodnymi w zakresie zadań własnych   

powiatu, 

7) nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych, 

8) ustanawianie strefy ochronnej ujęcia wody, obejmującej wyłącznie teren ochrony 

bezpośredniej, 

9) ustalanie decyzją podziału kosztów poniesionych w związku z regulacją wód, 

11)  kontrola gospodarowania wodami. 

GOSPODARKA ODPADAMI 

1) przygotowanie projektu powiatowego planu gospodarki odpadami oraz opinii w 

sprawie projektu wojewódzkiego i gminnych planów gospodarki odpadami, 

2)  sporządzenie sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami, 

3)  wydawanie i odmowa wydawania pozwoleń i decyzji dotyczących gospodarki 
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odpadami w zakresie zadań własnych powiatu, 

4) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania  

5)  zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

6)  zasięganie opinii właściwego Burmistrza lub Wójta w sprawie wydawania decyzji w  

7) przekazywanie kopii przyjętych informacji oraz wydanych decyzji w zakresie 

postępowania z wytwarzanymi odpadami Marszałkowi Województwa, WIOŚ w Opolu i 

właściwemu Burmistrzowi lub Wójtowi, 

8) wydawanie zezwoleń na składowanie odpadów niebezpiecznych, na wydzielonych 

częściach składowisk w zakresie odzysku, zbierania, unieszkodliwiania i transportu 

odpadów, 

9) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu 

odpadów, 

10) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów, 

11) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 

przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

12) cofanie w drodze decyzji bez odszkodowania wydanych decyzji w przypadku 

naruszenia przepisów lub poświadczenia nieprawdy. 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

1) przygotowywanie projektów programów ochrony środowiska oraz sporządzanie co 2 

lata    raportów z ich wykonania, 

2) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, 

3) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o środowisku, 

4) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

5) tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania, 

6) nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku 

dodatkowego prowadzenia pomiarów wielkości emisji w przypadku przekroczenia 

standardów emisyjnych, 

7) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, której emisja nie wymaga pozwolenia, a może 

negatywnie oddziaływać na środowisko, 

8) wydawanie pozwoleń zintegrowanych: na wprowadzanie gazów lub pyłów do 

powietrza, na emitowanie hałasu do środowiska, na emitowanie pól 

elektromagnetycznych, 

9) prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi i jej rekultywacja, 
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10) nakładanie na podmioty korzystające ze środowiska obowiązków wynikających z 

przepisów, 

11) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia 

przeciw przepisom o ochronie środowiska, 

12) wydawanie zezwoleń na udział w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza 

gazów  cieplarnianych i innych substancji, 

13) wykonywanie zadań w ramach obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i 

obronności w zakresie działania Wydziału. 

RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE 

1) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, 

2) wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego, 

3) wnioskowanie o utworzenie Społecznej Straży Rybackiej albo wyrażanie zgody na 

utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub 

uprawnionych do rybactwa, 

4) przygotowywanie uchwały w sprawie regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.” 

      GEOLOGIA 

1) udzielanie, odmowa i cofanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i 

wydobywanie kopalin pospolitych, 

2) wymierzanie opłat za wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji lub z rażącym 

naruszeniem warunków koncesji, 

3) sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywanie uprawnień z tytułu koncesji 

4) zatwierdzanie projektów prac geologicznych i przyjmowanie dokumentacji 

geologicznych w zakresie wykonywanych zadań, 

5) gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych. 

ŁOWIECTWO 

1) wydzierżawianie obwodów łowieckich polnych na wniosek Polskiego Związku 

Łowieckiego, po zasięgnięciu opinii zarządu gminy oraz właściwej Izby Rolniczej, 

2) wydawanie, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, decyzji o odłowie lub 

odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym 

funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, 

3) wydawanie zezwolenia na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów 

rasowych lub ich mieszańców. 

LEŚNICTWO 

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

2) przygotowywanie porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia spraw z zakresu 

nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 

nadleśniczemu Lasów Państwowych, 

3) określanie zadań właścicieli lasów w zakresie zapewnienia powszechnej ochrony 

lasów   w przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa w przepisach, 

4) zarządzanie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, 

nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na koszt nadleśnictwa, 

5) przyznawanie środków finansowych na zagospodarowanie i ochronę w związku                          

z odnowieniem lub przebudową drzewostanu, 

6) po uzgodnieniu z właścicielem lasu i po zasięgnięciu opinii rady gminy, w drodze 

decyzji uznawanie lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru - w odniesieniu 

do pozostałych lasów, 

7) po uzyskaniu opinii właściwego terytorialnie nadleśniczego, zatwierdzenie 

uproszczonego planu urządzania lasów, 

8)  nadzorowanie wykonywania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia 

lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, 

9) dokonywanie oceny udatności upraw zalesionych gruntów rolnych,  

10)  naliczanie ekwiwalentu za wyłączenie gruntów i prowadzenie upraw leśnych, 

przenoszenie ekwiwalentu na nowego nabywcę gruntu, wstrzymywanie wypłaty 

ekwiwalentu,  

11) cechowanie drewna pozyskanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu 

Państwa  i wydawanie dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna, 

12) określanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych o powierzchni 

do  10 ha, nie stanowiących własności Skarbu Państwa, 

13) zlecanie sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie 

stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych lub wspólnot 

gruntowych, 

14) zlecanie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni 

do  10 ha nie stanowiących własności Skarbu Państwa. 

OCHRONA PRZYRODY   

1) prowadzenie rejestru zwierząt chronionych przepisami U.E (cites). Nie dotyczy 

ogrodów botanicznych i zoologicznych, 

 2)  wydanie zaświadczeń o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. 64 ust. 3, 
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