
P R O T O K Ó Ł  NR 3/2013 
z posiedzenia Komisji Statutowej odbytego  

w dniu 19 marca 2013 
 
     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marian Krzyczkowski – Przewodniczący 
Komisji Statutowej. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia  
4. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej. 

5. Sprawy różne. 
6. Zamknięcie posiedzenia.   
 

Ad.1  Otwarcia posiedzenia Komisji o godz. 15.30 dokonał Przewodniczący 
Komisji Statutowej - Marian Krzyczkowski, witając członków Komisji. 
Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących 
decyzji. 
 
Ad.2 Do propozycji przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Został    
on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.3 Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Statutowej został przyjęty 
jednogłośnie i bez uwag. 
 
Ad.4 W tym punkcie propozycję zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przedstawił Pan Sławomir Stefaniak  
– Sekretarz Powiatu:  

W proponowanej treści Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego, w stosunku do przyjętego Uchwałą Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w 
Rawie Mazowieckiej z 11 października 2011 roku Regulaminu Organizacyjnego, 
wprowadza się następujące zmiany: 
1. W Wydziale Organizacyjnym: 
1) w § 26 ust. 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu „ 9) windykacja należności 
budżetowych i Skarbu Państwa.”, 
2) w § 26 ust. 9 dodaje się pkt 11 w brzmieniu „ 11) opracowanie materiałów  
w zakresie kompleksowego programowania i ustalenia strategii rozwoju powiatu.” 
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Zadania te realizowane były odpowiednio przez Wydział Finansów i Budżetu  
i Wydział Infrastruktury. 
Pozostałym wydziałom wpisano współpracę z Wydziałem Organizacyjnym  
w zakresie opracowywania materiałów do kompleksowego programowania  
i ustalenia strategii rozwoju powiatu w zakresie zadań realizowanych przez dany 
wydział. 
2. W Wydziale Środowiska, Architektury i Budownictwa dodaje się zadanie  
w § 29ust. 3 pkt11 w brzmieniu „11. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem 
obiektów pływających z obszaru wodnego.” Zadanie to realizował Wydział 
Infrastruktury. 
3. Zgodnie z §4 ust.3 Załącznika Nr 6 Instrukcja archiwalna, Rozporządzenia 
Prezesa Rady ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazu akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych( Dz.U. Nr 14, poz.67) tworzy 
się Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego do zadań którego należy: 
1) prowadzenie archiwum zakładowego, 
2) współpraca z Archiwum Państwowym w zakresie prowadzenia archiwum 
zakładowego, 
3) sporządzanie sprawozdania rocznego z działalności archiwum, 
Zmiany dotyczące utworzenia samodzielnego stanowiska zostały zawarte w § 37 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. 
Samodzielne Stanowisko ds. Archiwum Zakładowego podlega dyrektorowi 
Wydziału Organizacyjnego. 

Komisja Statutowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała proponowane 
zmiany w Regulaminie Organizacyjnym. 

 
Ad.5 W sprawach różnych głosów nie było.  
 
Ad.6 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj 
 

Przewodniczący Komisji: 


