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ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO

z dnia 2A.~~AQ~1iJ2019r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) Zarząd Powiatu Kolskiego postanawia, co
następuje:

§ 1. W uchwale nr 0025.37.45.2019 Zarządu Powiatu kolskiego w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 6 ust. 3 pkt. 2) otrzymuje brzmienie:
,,3. W skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:
,,2) Samodzielne stanowiska, które przy oznakowaniu używają symboli, odpowiednio:

a) Pełnomocnik d.s. Ochrony Informacji Niejawnych - PIN
b) Geodeta Powiatowy - GK
c) Geolog Powiatowy - GP
d) Samodzielne stanowiska ds. prawnych - RP
e) Powiatowy Rzecznik Konsumentów - PK
f) Samodzielne stanowisko ds. kontroli - KW
g) Samodzielne stanowisko ds. BHP - BHP
h) Samodzielne stanowisko -Inspektor Ochrony Danych -100
i) Audytor Wewnętrzny - AW"

2. § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Staroście bezpośrednio podlegają:

1) Audytor Wewnętrzny,
2) Samodzielne stanowiska ds. prawnych,
3) Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
4) Samodzielne stanowisko d.s. kontroli,
5) Pełnomocnik d.s. ochrony informacji niejawnych,
6) Geodeta Powiatowy,
7) Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru,
8) Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego,
9) Wydział Architektury i Budownictwa,
10) Geolog Powiatowy,
11) Samodzielne stanowisko ds. BHP
12) Samodzielne stanowisko - Inspektor Ochrony Danych,
13) Pion Bezpieczeństwa i Zarządzania,
14) Wydział Kadr, Płac i Zdrowia - w zakresie spraw pracowniczych i płac."

3. § 15 ust. 3 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
"Wydział Kadr, Płac i Zdrowia z zastrzeżeniem §12 ust. 2 pkt. 14 nin. Regulaminu."

4. Użyte w § 17 ust. 3 pkt. 6), § 18 i § 56 ust. 3 pkt. 4) w różnym przypadku wyrazy
"Zespół Radców Prawnych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku
wyrazami "Samodzielne stanowiska ds. prawnych".



5. W § 35 ust. 2 dodaje się pkt. 28) w brzmieniu:
,,28) realizacja zadań związanych z ochroną zabytków i dóbr kultury z wyłączeniem planu
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych."

6. Po § 37 dodaje się § 37a w brzmieniu:
II§ 37a. Audytor Wewnętrzny - AW
1. Audytor wewnętrzny podlega bezpośrednio Staroście.
2. Do podstawowych zadań Audytora wewnętrznego należą czynności:
1) w zakresie kontroli związane z:

a) prowadzeniem kontroli w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz jednostkach
organizacyjnych Powiatu,

b) prowadzeniem kontroli wykorzystania środków publicznych przekazywanych z budżetu
powiatu,

c) opracowaniem planów kontroli,
d) sporządzaniem sprawozdań z realizacji planów kontroli,
e) opracowywaniem programów kontroli,
f) sporządzeniem protokołów z przeprowadzonych kontroli,
g) przygotowaniem wniosków pokontrolnych,
h) kontrolą realizacji wniosków pokontrolnych,
i) współpracą z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi,
j) przekazywaniem na ręce Przewodniczącego Rady, za pośrednictwem Starosty, protokołów

oraz wystąpień pokontrolnych z kontroli przeprowadzanych na podstawie stosownej
uchwały Zarządu Powiatu,

2) w zakresie audytu wewnętrznego związane z realizowanie zadań określonych w przepisach
prawa, zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego, kartą audytu wewnętrznego i kodeksem
etyki audytora wewnętrznego,

3. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę oraz przewidzianych przepisami prawa."

§ 2. Załączniki nr 1 oraz nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego, otrzymują brzmienie zawarte
odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Starosta - Robert Kropidłowski

Wicestarosta - Sylwester Chęciński?~ .
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Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

Członek Zarządu - Zbigniew sza,eełt(' =:::::;;;::~::: ( ,.:
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Członek Zarządu - Henryk Tomczak _.~:-~LI(:..7.::::::: ..~",: .....•........._,- / '~. ~ -,



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 0025,~~.~.1}.~....2019

Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia,~L\~A~~AC2019r.

Zgodnie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), do zadań zarządu powiatu należy uchwalanie i
tym samym dokonywanie zmian regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.

Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości wykonywania zadań i sprawnego
funkcjonowania Starostwa, powstała konieczność uregulowania oraz uaktualnienia
kompetencji Starosty.

Zmiany w strukturze organizacyjnym w zakresie utworzenia stanowiska Audytora
Wewnętrznego odzwierciedla schemat organizacyjny Starostwa, Stanowiący załącznik do
uchwały.


