
'ARZĄD POWIATL 
w KŁODZKU 

UCHWAŁA NR 126/2020 
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 7 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr 157/2018 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 17 października 
2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłodzku 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 920 t.j.) Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr 157/2018 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłodzku wprowadza się następujące zmiany: 

1 .  W § 2 2 :  

1) ust. 3 pkt 4) otrzymuje nowe brzmienie: 

"4) prowadzenie rachunkowości powiatu i starostwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami, w tym: 

2) w ust.6 pkt 6) skreśla się lit. b), 

3) w ust.6 pkt 7) lit. b) otrzymuje nowe brzmienie: 

"b) rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m", 

4) w ust.6 pkt 10) lit. f) otrzymuje nowe brzmienie: 

"f) przygotowywanie decyzji w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim na odłów, 
odłów z uśmierceniem lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach szczególnego zagrożenia 
w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez 
zwierzynę", 

5) w ust.6 pkt 10) dodaje się lit. h) w brzmieniu: 

"h) przyjmowanie oświadczeń o zakazie wykonywania polowania na danej nieruchomości." 

6) w ust.l 1 pkt 2) skreśla się lit. f), 

7) w ust.l 1 skreśla się pkt 3), 

8) w ust.l 1 pkt 4) dodaje się lit. j) w brzmieniu: 

"j) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji na realizację przedsięwzięć w obszarze 
turystyki i promocji", 

9) w ust.l 1 pkt 5) skreśla się lit. f) • lit. g), 

10) w ust.l 1 pkt 6) lit. 1) otrzymuje nowe brzmienie: 

"I) wypowiadanie się w sprawie przystąpienia, za zgodą sądu, do postępowania sądowego jako 
zainteresowany", 

11) w ust.l 1 pkt 6) dodaje się lit. s) w brzmieniu: 
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"s) rejestracja i prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych"; 

12) w ust.ll pkt9) lit. a) wyrazy: "nie zaliczonym" zastępuje się wyrazem pisanym łącznie: 
"niezaliczonym", 

13) w ust.l 1 pkt 9) lit. e) otrzymuje nowe brzmienie: 

"e) rejestracja i prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów 
sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej", 

14) w ust.l 1 pkt 9) dodaje się lit. g) w brzmieniu: 

"g) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem dotacji na realizację przedsięwzięć w obszarze 
sportu i kultury fizycznej", 

15) w ust. 17 skreśla się pkt 18), 

16) ust. 23 otrzymuje nowe brzmienie: 

"23. Do zadań inspektora ochrony danych należy w szczególności: 

1) informowanie Starosty oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, 
o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO oraz innych przepisów Unii 
lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie; 

2) monitorowanie przestrzegania rozporządzenia RODO, innych przepisów Unii lub państw 
członkowskich o ochronie danych oraz polityk obowiązujących w Starostwie w dziedzinie ochrony 
danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia 
personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty; 

3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej 
wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia RODO w przypadku wystąpienia tego obowiązku; 

4) współpraca z organem nadzorczym; 

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych 
z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, w przypadku zaistnienia takiego obowiązku 
oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach; 

6) pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach 
związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących 
im na mocy rozporządzenia RODO." 

2. Schemat organizacyjny Wydziału Organizacyjnego (ORG) o którym mowa W §24 pkt 1) 
otrzymuje nową treść określoną w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Schemat organizacyjny Wydziału Finansowo-Budżetowego (WFB) o którym mowa W §24 pkt 4) 
otrzymuje nową treść określoną w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. Schemat organizacyjny Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (GN) o którym mowa W § 
24 pkt 10) otrzymuje nową treść określoną w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

5. Schemat organizacyjny Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) 
o którym mowa W § 24 pkt 13) otrzymuje nową treść określoną w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kłodzkiemu. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Zarządu - Maciej Awiżeń 

Wicestarosta - Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk 

Etatowy Członek Zarządu - Piotr Marchewka 

Członek Zarządu - Ryszard Niebieszczański 

Członek Zarządu - Małgorzata Kanecka 
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr ^72020 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 7 sierpnia 2020 r. 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY - WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY (ORG) 
Liczba etatów; 27,075 
W tym obsługi; 9,075 
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Załącznik nr 2 do Zarządu Powiatu Kłodzkiego 12020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY - WYDZIAŁ FINANSOWO-BUDŻETOWY (WFB) 
Liczba etatów: 14 

I 

r 

Główny Księgowy 
1 etat 

> Stanowisko ds. płac 
1 etat 

• 
Stanowisko ds. dochodów starostwa i 

windykacji należności 
1 etat 

• 
Stanowisko ds. dochodów Skarbu Państwa, 

windykacji i ewidencji sum depozytowych 
1 etat 

• 
Stanowisko ds. ewidencji 

księgowej wydatków 
1 etat 

• 
Stanowisko ds. ewidencji księgowej, 
rozliczeń projektów UE i podatku VAT 

1 etat 

• 
Stanowisko ds. obsługi bankowej 

i zaangażowania wydatków 
1 etat 

> 
Stanowisko ds. dochodów geodezyjnych i 

windykacji należności 
1 etat 
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SKARBNIK POWIATU 
1 etat 

1 

Referat Budżetu Powiatu 
5 etatów 

Kierownik Referatu 
1 etat 

Stanowisko ds. planowania 
budżetu powiatu, zbiorczej 

sprawozdawczości budżetowej 
i finansowej jednostek 

organizacyjnych 
3 etaty 

Pomoc administracyjna 
1 etat 
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Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr i~. 72020 z dnia 7 sierpnia 2020 r, 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY - WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (GN) 
Liczba etatów: 8 

Id: 4FBDE233-EE9E-4E2B-97CE-BB2DA64CEB3C. Podpisany W ~ Strona I 



Załącznik nr 4 do Uch y Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr 12020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY - POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (PZON) 
Liczba etatów; 6 
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Uzasadnienie 

Zmiany dot. reorganizacji pracy wydziałów oraz aktualizacji obowiązków szczegółowych komórek 
organizacyjnych starostwa, w związku ze zmianą regulacji prawnych oraz zmianami organizacyjnymi. 
W związku z powyższym Zarząd Powiatu Kłodzkiego wprowadza zmiany w Regulaminie 
Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kłodzku jak poniżej: 

1. Tworzy się stanowisko pomocy administracyjnej (i etat) w strukturze Referatu Administracyjno-
Gospodarczego w Wydziale Organizacyjnym (ORG). 

2. Tworzy się stanowisko pomocy administracyjnej (1 etat) w strukturze Referatu Budżetu Powiatu 
w Wydziale Finansowo-Budżetowym (WFB). 

3. W Wydziale Gospodarki Nieruchomościami (GN) tworzy się Referat Nieruchomości. Stanowisko 
ds. gospodarki nieruchomościami powiatu (1 etat) przekształca się w stanowisko kierownika referatu 
nieruchomości (1 etat). W skład referatu wchodzi: kierownik referatu nieruchomości (1 etat), 
Stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami powiatu (1 etat), Stanowiska ds. gospodarki 
nieruchomościami Skarbu Państwa (1 etat). Ponadto zmianie ulegają nazwy dwóch innych stanowisk 
pracy tj. Stanowisko ds. nieodpłatnego nadawania działek siedliskowych i rentowych oraz Stanowisko 
ds. trwałego zarządu i repatriantów przekształca się w Stanowiska ds. regulacji stanów prawnych 
nieruchomości. Liczba etatów w ramach wydziału nie ulega zmianie. 

4. W Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZON) dotychczasowe 
stanowisko "Pedagog - stanowisko ds. administracyjnych" otrzymuje nową nazwę "Pracownik 
socjalny - stanowisko ds. administracyjnych". Liczba etatów w ramach wydziału nie ulega zmianie. 

5. W/w zmiany skutkują koniecznością zmian schematów organizacyjnych: ORG, GN, WFB. 
PZON. 
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 

Podpis: Signature-1746311041 
Imię; Maciej Mirosław 
Nazwisko: Awiżeń 
Instytucja: 
Miejscowość: 
Województwo: 
Kraj: PL 
Data podpisu: 7 sierpnia 2020 r. 
Zakres podpisu: Cały dokument 

Podpis: Signature-948823427 
Imię: Piotr 
Nazwisko: Marchewka 
Instytucja: 
Miejscowość: 
Województwo: 
Kraj: PL 
Data podpisu: 7 sierpnia 2020 r. 
Zakres podpisu: Cały dokument 

Podpis: Signature-93675351 
Imię: Ryszard Wiktor 
Nazwisko: Niebieszczański 
Instytucja: 
Miejscowość: 
Województwo: 
Kraj: PL 
Data podpisu: 7 sierpnia 2020 r. 
Zakres podpisu: Cały dokument 

Podpis: Signature-576135866 
Imię: Małgorzata 
Nazwisko: Kanecka 
Instytucja: 
Miejscowość: 
Województwo: 
Kraj: PL 
Data podpisu: 7 sierpnia 2020 r. 
Zakres podpisu: Cały dokument 
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