UCHWAŁA NR 357/2022
ZARZĄDU POWIATU SŁUPECKIEGO
z dnia 8 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Słupcy

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz.U. z 2022 r. poz. 528 t.j.) Zarząd Powiatu Słupeckiego uchwala, co następuje:
8 1. W załączniku do uchwały Nr 334/2021 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 2 grudnia 2021r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupcy, wprowadza się
następujące zmiany:

1) w § 6:
a) pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:
"Wydziat Oswiaty

WO"

b) po pkt 19 dodaje sie pkt 20 w brzmieniu:
"20) Biuro Promocjii Strategii

BPS,,

2) w § 10. ust. 3:

a) pkt 6 nadaje sie nowe brzmienie:
"Wydziału Oświaty"
b) po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
"12) Biura Promocji i Strategii"
3) w $ 18:
a) skreśla się wyrazy "i Promocji"

b) skreśla się pkt od 11 do 29
4) w § 22:

a) pkt 2 skreśla się litery od g doj
b) pkt 5 po literze m dodaje się literę n w brzmieniu:

"n) załatwianie całokształtu spraw związanych

z szyldami

i tablicami

informacyjnymi

w siedzibie

starostwa"
5) po $ 35 dodaje się $ 35a. w brzmieniu:

„Biuro Promocji i Strategii realizuje zadania z zakresu:
1) koordynowania i przygotowania raportu o stanie powiatu;
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2) opracowywania, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Starostwa
oraz innymi instytucjami projektów, koncepcji, założeń programów i strategii
wykorzystywania środków pomocy bezzwrotnej z funduszy zagranicznych
i międzynarodowych instytucji finansowych, przeznaczonych na cele związane
z rozwojem powiatu;

3) pozyskiwania i obsługi zagranicznych i krajowych środków pomocowych związanych
z kulturą i promocją powiatu;

4) koordynowania realizacji programów społeczno — gospodarczych oraz programów
inwestycyjnych z gminami, sąsiednimi powiatami, urzędem wojewódzkim
i marszałkowskim;

5) promowania potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego gmin Powiatu
Słupeckiego w kraju i za granicą:
a) udział w targach w kraju i za granicą,
b) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych
o Powiecie Słupeckim,

c) organizowanie dożynek powiatowych;
6) organizowania współpracy w kraju i zagranicą:

a) sporządzanie listów intencyjnych oraz prowadzenie korespondencji
z ambasadami,

b) współpraca z ośrodkami informacji turystycznej za granicą — przekazywanie materiałów
promocyjnych — stała współpraca,
c) współpraca z organizacjami polonijnymi,
d) obsługa delegacji z kraju i zagranicy;
7) dokumentowania fotograficznego spotkań i imprez okolicznościowych;
8) koordynowania prac związanych z przyznawaniem odznaczenia „Zasłużony Dla Powiatu
Słupeckiego”;
9) prowadzenia kalendarza imprez kulturalnych powiatu;
10) wsparcia organizacji imprez związanych z rozwojem życia kulturalnego powiatu w sferze
organizacyjno-prawnej, finansowej i kadrowej;
11) współpracy w zakresie wymiany kulturalnej;
12) organizowania na terenie Powiatu obchodów rocznic związanych z walkami
o niepodległość i ofiarami wojny oraz okresu powojennego;
13) ustalania założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym
oraz nadzorowanie ich organizacji;
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14) organizowania i prowadzenia wybranych imprez o charakterze kulturalnym,

sportowo —

rekreacyjnym, turystycznym, współdziałanie w przygotowywaniu, obsłudze
i prowadzeniu imprez powiatowych;

15) współdziałania w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych
i rozrywkowych;

16) współpracy z gminnymi ośrodkami kultury oraz organizacjami pozarządowymi
prowadzącymi działalność kulturalną;
17) aktualizacji i administrowania stroną powiatową www .festiwal-lad.pl

;

18) udzielania pomocy kombatantom w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków
o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent;

19) aktualizacja i administrowanie strony powiatowej www.powiat-slupca.pl
Powiat Słupecki na portalu społecznościowym Facebook;

oraz profilu

20) prowadzenie ewidencji ogłoszeń urzędowych oraz obsługa tablicy ogłoszeń starostwa;
21) przygotowywania przemówień, wystąpień i listów okolicznościowych Starosty Powiatu;
22) współpracy z mediami:
a) wytwarzanie i przekazywanie do środków masowego przekazu informacji o powiecie
i starostwie,

b) opracowanie i przekazywanie odbiorcom publikacji oraz udzielanie odpowiedzi na pytania
dziennikarzy,
c) organizowanie konferencji prasowych i nadzór nad konferencjami tematycznymi,
d) prowadzenie monitoringu informacji o powiecie i Starostwie przekazywanych przez środki
masowego przekazu, w tym reagowanie na błędy i nierzetelny przekaz oraz
przygotowywanie sprostowań prasowych.
23) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę”.
$ 2. Zmianie ulegają załącznik Nr 1 i Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego

w Słupcy, które otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.
8 3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

8 4. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Słupeckiego.
8 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

e

) ZARZĄDU

Jacek Bartkowiak
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Załacznik nr 1 do Regulamino Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Słupcy z dn. 08.03.2022r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W SŁUPCY
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Załącznik nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Słupcy
z dnia 8.03.2022r.

Struktura etatowa
Starostwa Powiatowego w Słupcy
Nazwa komórki organizacyjnej

Liczba etatów

Nazwa stanowiska pracy

pleE|jeE|R|R

Starosta
Wicestarosta
Sekretarz
Skarbnik

Stanowisko kadr i płac
ds. kadrowych

a

Powiatowy Recznik Konsumentów

~

Audytor wewnetrzny

oe)

ds. płacowych

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

0,20

kierownik

ds.obsługi rady i zarządu
Wydział Oświaty
kierownik
ds. oświaty

10 Wydział Spraw Społecznych
kierownik
ds. społecznych
ds. transportu
e

1

Biuro Kontroli
ds. nadzoru nad SP ZOZ

MH

kierownik

11,7

ds. organizacyjnych
ds. obstugi sekretariatu
ds. biura obstugi klienta
ds. administracyjnych
informatyk
kierowca
pracownik gospodarczy

| O
RPININININIRPITR

kierownik

N

12 Wydział Organizacyjny

13 Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

1,75

kierownik
ds. zarządzania kryzysowego

14 Inspektor Ochrony Danych
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawych

0,75
0,15
0,15

15 Biuro Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
kierownik

ds. zamówień publicznych
ds. rozliczeń dotacji
16 Biuro Prawne
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Załącznik nr 2
do Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Słupcy
z dnia 8.03.2022r.

Nazwa komórki organizacyjnej

Lp.

Liczba etatów

Nazwa stanowiska pracy
radca prawny - koordynator

radca prawny
Główny księgowy

ds. księgowości budżetowej
ds. księgowości podatkowej i obsługi wydatków
ds. rozliczeń finansowych
ds.rozliczeń środków zewnętrznych
ds. środków trwałych i inwentaryzacji

e|e|e|e|R]|R

17 Wydział Księgowości

18 Stanowisko planowania i realizacji budżetu
Wydział Architektury i Budownictwa
kierownik
z-ca kierownika

ds. architektury i budownictwa
ds. administracyjnych

e|u|e|R

wo

ds. planowania i realizacji budżetu
1

3,5

20 Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
kierownik
ds. leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody
ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
ds. rybactwa śródlądowego i spółek wodnych
ds. obsługi nieodpłatnych porad prawnych i edukacji
kierownik
z-ca kierownika
ds. rejestracji

ds. praw jazdy

elo|je|kR

21 Wydział Komunikacji

22 Wydział Gospodarki Nieruchomościami
kierownik
ds. gospodarki nieruchomościami
15

23 Wydział Geodezji
Geodeta powiatowy - kierownik
z-ca kierownika

ds.ewidencji gruntów i budynków
ds. zasobu geodezyjnego
ds. prowadzenia mapy numerycznej

13

ds. administracyjnych
ds. administracyjnych i klasyfikacji gruntów
24 Biuro Promocji i Strategii

kierownik
ds. promocji
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2022 r. poz. 528 t.j.) do zadań zarządu powiatu należy uchwalanie regulaminu
organizacyjnego starostwa powiatowego.
Na podstawie niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w strukturze organizacyjnej i strukturze

etatowej Starostwa Powiatowego w Słupcy. Zmiany mają na celu doskonalenie funkcjonalności
starostwa oraz podniesienie poziomu obsługi klienta.
Mając na uwadze powyższe przyjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.

ofe
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