
UCHWAŁA NR IV/22/2015
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego
w Rawie Mazowieckiej

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2013 poz.595, 
poz.645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, stanowiącym Załącznik 
Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/171/2013 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, wprowadza się następujące zmiany 
:

1) § 14 otrzymuje brzmienie: „§ 14 1. W skład Starostwa wchodzą następujące wydziały, komórki organizacyjne 
i samodzielne stanowiska pracy, dla których, w celu zapewnienia jednolitego oznakowania akt, ustala się 
następujące symbole:

1) Biuro Rady - R;

2) Wydział Organizacyjny - Or;

3) Wydział Finansów i Budżetu - FN;

4) Wydział Środowiska, Architektury i Budownictwa – SAB;

5) Wydział Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - GG;

6) Wydział Infrastruktury - WI;

7) Wydział Polityki Społecznej - WPS;

8) Powiatowy Rzecznik Konsumentów - RK;

9) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - OIN;

10) Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności - ZOON;

11) Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością - PS;

12) Administrator Bezpieczeństwa Informacji – ABI.

2. Realizacja zadań z zakresu audytu wewnętrznego, obsługi prawnej i informatycznej może być zlecana 
jednostkom zewnętrznym”;

2) w § 28 pkt. 10 otrzymuje brzmienie: "10) koordynowanie i monitorowanie audytu wewnętrznego w Starostwie 
i jednostkach powiatowych”;

3) ) w § 31 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 skreśla się pkt. 16 ,

b) ust. 2 pkt.14 otrzymuje brzmienie; „14)prowadzenie spraw związanych z transportem drogowym, a w tym:

a) wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego,

b) wydawanie zaświadczeń na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne,

c) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych,

d) koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy transport osób pojazdami 
samochodowymi,

e) wydawanie zezwoleń zawodu przewoźnika,

f) wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,

g) kontrolowanie transportu w zakresie wskazanym w przepisach prawa;”;
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4) w § 34 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: ”7) wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych placówek 
zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.”;

5) w § 71 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Kontrolę pod względem prawnym przeprowadza radca prawny bądź 
adwokat umieszczając na przedstawionym projekcie stosowną pieczątkę i podpis.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego

Maria Charążka
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Uzasadnienie

Wprowadza się w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego, przyjętymUchwałą Nr
XXIV/171/2013 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 21 marca 2013 roku, następujące zmiany:

1. W Rozdziale 3. Organizacja Starostwa w § 14 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Realizacja zadań z zakresu
audytu wewnętrznego, obsługi prawnej i informatycznej może być zlecana instytucjom zewnętrznym”.

2. W Rozdziale 5. Podstawowe zakresy działania Wydziałów w § 28. Wydział Finansów i Budżetu zmienia się
zapis punktu 10, który otrzymuje brzmienie: „10)koordynowanie i monitorowanie audytu wewnętrznego
w Starostwie i jednostkach powiatowych” poprzedni zapis: prowadzenie kontroli finansowej oraz sprawdzanie
wykonania zaleceń pokontrolnych w jednostkach powiatowych.

3. W Rozdziale 10. Zasady redagowanie i tryb opracowania aktów prawnych w § 71 ust.2 do obecnego zapisu
wskazującego, iż dokumenty pod względem prawnym opiniuje radca prawny dopisuje się również adwokata.

4. Zmiana ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zmieniła zasady wydawania kart
parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób
niepełnosprawnych. Obecnie karty te wydaje zespół orzekania o niepełnosprawności; poprzednio wydawały je
wydziały komunikacji w starostwach. Ponadto ustawodawca nałożył na wydziały komunikacji dodatkowe dwa
zadania: wydawanie zezwoleń zawodu przewoźnika i wydawanie licencji
w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
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