
Uchwała nr 0025.48.65.2015
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole.

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

(Dz.U.201S.144s j.t.) Zarząd Powiatu Kolskiego postanawia co następuje:

§1

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kole, w brzmieniu tekstu jednolitego

ustalonego zarządzeniem Nr 120.20.2014 Starosty Kolskiego z dnia 4 września 2014 roku wprowadza

się następujące zmiany:

I. w rozdziale VI w § 25a:
1. w ust. 2:

a) pkt 3) otrzymuje brzmienie: "opracowanie projektu Regulaminu procedur udzielania
zamówień publicznych, których wartość szacunkowa wynosi co najmniej 50.000 zł netto i nie

przekracza równowartości w zł kwoty 30.000 EURO",

b) w pkt 7) kwotę: ,,14000 EURO" zastępuje się kwotą: ,,30000 EURO",

2. dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
"S. W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji

prawnej, w tym:

1) zawieranie stosownych porozumień z gminami, w których będą usytuowane punkty

nieodpłatnej pomocy prawnej,

2) opracowanie harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu,
3) zawieranie corocznych porozumień z okręgową radą adwokacką i radą okręgowej izby

radców prawnych w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu,
4) zawieranie umów z adwokatami i radcami prawnych wytypowanymi do udzielania

nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach na terenie powiatu,
5) ogłaszanie corocznego konkursu ofert na prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy

prawnej przez organizacje pozarządowe,
6) kontrola wykonywania umowy przez organizację pozarządową,

7) sporządzanie i przekazywanie Ministrowi Sprawiedliwóści oraz Wojewodzie Wielkopolskiemu

informacji o wykonaniu zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej na
obszarze powiatu."

II. w Rozdziale VI w § 32:
1. w ust. 1:

a) skreśla się pkt. 8L
b) pkt 9) otrzymuje brzmienie: "kierowanie kierowców na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,

badania lekarskie, badania psychologiczne oraz kurs reedukacyjny",
c) w pkt 14) słowo: "przygotowanie" zastępuje się słowem: "wydawanie",



d) w pkt 15) słowo: "przygotowanie" zastępuje się słowem: "wydawanie",
e) po punkcie 26) dodaje się pkt 27)-31) w brzmieniu:

,,27) obsługa kandydatów na kierowców,

28) potwierdzenie odbycia kwalifikacji zawodowej kierowców,
29) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub pojazdami

przewożącymi wartości pieniężne,
30) wykonywanie wyroków sądów w sprawie zakazu prowadzenia pojazdów,
31) prowadzenie ewidencji wykładowców prowadzących szkolenia i wydawanie zaświadczeń

o wpisie do ewidencji."

2. w ust. 2:
a) pkt 3) otrzymuje brzmienie: "zmiana licencji oraz wydawanie wypisów z licencji na wykonanie

krajowego transportu drogowego rzeczy/osób".

b) Po punkcie 6) dodaje się pkt 7)-11) w brzmieniu:
,,7) wydawanie zezwoleń na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego w krajowym

transporcie drogowym rzeczy/osób,

8) udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu

osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób

i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
9) udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu

osób samochodem osobowym,
10) udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy

przewozie rzeczy,
11) prowadzenie kontroli przedsiębiorców, którym udzielono licencji, zezwoleń i zaświadczeń
na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie spełnienia wymogów

będących podstawą do wydania tych dokumentów."

§3

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
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UZASADNIENIE

do Uchwały nr 0025.48.65.2015
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 25 grudnia 2015 r.

W Starostwie Powiatowym w Kole obowiązuje aktualnie Regulamin Organizacyjny w

brzmieniu tekstu jednolitego ustalonego przez Starostę Kolskiego Zarządzeniem Nr 120.20.2014 z

dnia 4 września 2014 roku.

Obecnie zaproponowane zmiany w Regulaminie wynikają z wejściem w życie ustawy z dnia

5 sierpnia 2015 roku (Dz. U. 2015 poz. 1255) o nieodpłatej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

która nakłada na powiaty realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy

prawnej i utworzeniu na terenie powiatu kolskiego czterech punktów obsługi.

Kolejne zaproponowane zmiany wynikają ze zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz.U.

z 2015 poz. 155) o kierujqcych pojazdami oraz z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 390)

o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.
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