UchwałaNr Y/33lf0|1
Rady Powiatu w Kolbuszowej
z dnia 3-1.
nlarca 2011 r.
w sprarvie zrnian w Reguiaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej.
Na podstawie ań. 35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r' o samorządzie
powiatowynr(Dz.U, z2007 r. Nr 142'poz. 1592zpóźn' zm,)
Rada Powiaturv Kolbuszowej
uchwala.co naslepuje;
(..^,
)

S 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej, stanowiącym załącznikdo uchwaĘ Nr XVIII/1'13I04Rady
Powiatu w Kolbuszowej z dnia 23 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kolbu szowel (ze
zmianami) wprowadza się następujące zmiany..
1) W $ 15 ust.9 skreśla
się pkt 14 i 15'
2) 5 f3 otrzytnujenowę brzmienie:
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Do zadań Samodzielnego stanorviska ds. obronnych' ochrony ludności
i zarządzania kryzysowego na|ezy w szczególności'
1) realizowanie polityki powiatu w zakesie obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego
2) organtzowanie współpracy Starostwaz powiatowymi słuzbami, strazaml i
inspekcjami w zakresie planowania i realizac1ipowiatowych programów
planowaniacywilnego i planów zarządzaniakryzysowego
3) wspófu dział, koordynacja i aktua|izacja przy gotowywanych projeków
uchrvał,procedur reagowaniakryzysolvegoi siatek bezpieczeństwaoraz
sposobólv zarządzania w sytuacjaclr kryzysowych przł polllocy
P orvi atowego Z espołu Zar ządzaniaKryzys owego
4) koordynacja t nadzór nad funkcjonowaniem Powiatowego Centrum
ZarządzaniaKryzysowego, a w szczególności:
5) pelnienie całodobowegodyzurlt rv celu zapewnienta przepłyrvuinformacji
na potrzeby zar ządzaniakryzysowego;
6) współdziałanie z
centrami zarządzania kryzysowego organów
administracji publicznej;
7) nadzor nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz
systemuwcZeSnegoostrzeganiaiudności;
8) współpracaZ podmiotamirealizującymimonitoringśrodowiska;

('

C

9) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi altcje ratownicze,
poszukiwawczei humanitame;
dział'ańpodejrnowanych przez centrum;
l 0) dokurnento."vanie
1l) rea1izacjazadań stałegodynrru na potrzeby podwyższaniagotowości
obronnejpaństwa;
w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej w
12) planowanie działalności
czasi e zapobi egania i Iikwid acji nadzwyczajnych zaglozen
13) planowanie działalnościw zaklesie realizacjl zadań obrony cywilnej
zlvtęanej z ewakuacją ludności spowodowanej naclzwyczajn,vnri
zagrozeniantii udzielaniempomocy poszkodorvanym;
14) zapewnianic obsługi biurort'ej Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego
15) zapewnieobsługibiurowejKomisji Bezpieczeństwai Porządku
16) organizowanie rvspółpracyz sąsiednimi powiatanri w zakresie zadań
planistycznyclr i wzajemnej pomocy przy likrvidacji zagrozeń,
na sąsiedniteren
iewakuacji lrrdności
prowadzeniuakcji ratunkow1,ch
I7) przygotolvanieZasad i zakresttodpowiedzialnościdla poszczególnvch
podmiotów i osób w zakresiezarządzantakryzysowego
18) organizowanie szkoleń i cwiczęn obrony cywilnej i zarządzanta
krazysowegooraz szkolęnialudnościw ramachsamoobrony
l9) organizowaniepomocy szefom obrony cywilnej gmin w czasie trwania
zagrozenialub kryzysu w zakresięlvsparcia logistycznego,materiałowoSprzętowegoi kadrowego
20) współudział w rea|izacji zadań publicznyclr o charakterze ponad
grninnym z zakresu ochrony przectwpozarowej, przeciwpowodziolej i
zapobieganiu nadzwyczajnychzagrozeń Ęcia |udzl, środowiskai mienia;
21) przygotowaniei aktualizacjadokumentacjiZespołuAkcji Kurierskiej ,
22) przy gotowanie i aktualizacja dokumentacji StałegoDyżnru Starosty
23) przy gotowani e i aktualizacja dokurnentacjipublicznej i niepublicznej
słuzbyzdror,l,iana potrzebyobronnepaństwa
ie i aktualizacjaplanu operacyjnegopowiatu w warunkach
24) przy gotowarr
ZewnętrznegozagroŻeniapaństwai wojny
zakresie
25) opracowanie planu zasadniczych przedsięwzięć w
w1,konywaniazadań obronnych
26) opracowanie planów i programów szkolenia obronnego a takie
organizowanieszkoleniai prowadzeniadokumentacjiszkoleniowej
f7) rea|izowanie przedsięwzięc zlvięany ch z przy gotowaniem stanorviska
kier.owania Starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w
wyzszy ch stanachgotowościobronnejpaństwa
28) opracowanie i biezące uaktualnienie dokumentów zapewniających
sprawnewykon-vwaniezadań obronnychw wyższyclrstanachgotowości
obronnej
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f9) rea|izowanie przedsięwzięćzwięanych ze świadczeniamina rzecz
obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań realtzowanych przez
Starostę
30) prowadzenie spraw zwięanych z reklamowaniem Żołnierzyrezęrwy od
obowiązku pełnienia czynnej służby woj skowej w czasie ogłoszenia
mobilizacji i wojny
31) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych ustawach
wynikających z odrębnych planów i programów w zakresie spraw
obronnych' obrony cywilnej i zarządzaniakryzysowego.
3) Załącznlkdo Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Kolbuszowej' o którym mowa w $ 6 ust. 3 Regulanrinu, określający
szczegółową struktulę wewnętrzną Starostwa Powiatowego i Wydziałów oraz
ich rnaksymalną obsadę etatową otrzymuje brzmienie jak załącznik do
niniejszejuchwaty.
s 2.W pozostałejczęści Regulamin zachowuje swoje dotychczasowe
brzmienie.
się Staroście
Powiatu.
$ 3. Wykonanie uchwatypor,vierza
$ 4. Uchlvała'rvchodziw Ęcie z dnienrpodjęcia.
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7'ałącznikdo UchwaĘ Nr V/33/20l l
R e g u l a m i n uO r g a n i z a c ; j n c g o
StarostwaPowiatowegow Kolbuszowej

Rada Powiatu
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Zarzad Powiatu

t

Starosta ( 1etat) -.ł

Powiatowy Rzecznik Konsumentów (0,25etatu)

(l etat)

Skarbnik (1etat)
Gló}łnY Ksiegowv

Wydrial
BudżetowoFinansowy

Wydzial Geodezji,
Kartografii,
Katastru
i Gospodarki
Nieruchomościami

stanowiskaprecy ds.:
stanowiska
ds.:
l. Zagospoderowenia
l. lśięgowości'
przestrzennego,
2. Planowania
i reaIizacjibudżetu. 2. Budownictwa.

Liczba € t rtów
w wydziale - 7,00

l,iczbe etłtów
w wydziale - 6,00

stanowiskapracy ds.:
l. Leśnictwe'
łowiectwa'rybact*''
i odpadów
2.G€ o |ogiii ochrony
przyrooy
3.cospodarki rł'odn€ j
iochrony
środowi5ka

Liczb. etatów
w wydzir|€ -.l'00

Powiatowy ośrod€ k
Dokumcnttcji
Geod€ z ,yjnĆj i
Kartografitzn€ j .
Wicloosobowe
stano*iska pracy ds.:
l. Geoderji,
kartogrelii
i katastru,
2. Gospodarki
nieruchomoŚciami
skarbu
Płństwa
i Powiatu.

Liczba etatów
w rł'ydzii|e _ l5'00

wydział
Komunikacji
iTransportu

Wydzial
samodf i€ l n€ stanowiska
Organizacyjny
Wieloosobowc stanowiskr pracy ds.
Administracyinych- liczbł etetó* - l6'5
1) obs|ugi oĘrnów Powietu'
2) Kadr,
3) obtYsrelskich,
4) Promocji powiatu'kontaktów
f mediamii współprecy
Pełnomotnik ochrony
Wieloosobowc
z organizźciamipozarządowymi,
Informacii Niejawnych
stanowiskaprscy ds.:
5) Pełnomocnikds. współpracy
(Kanc€ l aria Tejnł).
i
1. twidencji
powiatowymi
z
służbami'
inspekcjami
r€ j estrecji
Semodrielnesteno1disko
i straź9mi'
pojazdów'
ds.ochronyIudnoŚci,
6) Edukłcji' kUItury'zdlorviai spraw
l. wydewłniA
Zarządz{nirkryzysowĘo
społecznych,
uprawnień
do
i sprawobronnych.
7) Archiwum złklłdorłĆ
kierowania
pojazdami.
wieIoosobowestłnowiskapracy ds.
Liczbaetatów (l'00)
gospodarczych liczba etat.- 7,75:
kierowca,
konserwator,
.
sprzątaczk''
Portrer.
3. Wieloosobowr
gonrec
sIrnowisko ds. obsługi
prawnel (0 etrtu).
Liczba etatów
Liczba etatów
w w!dzialc 24,00
$ wvdziale 7

