UCHWAŁA Nr 0025.37.45.2019
ZARZĄDU POWIATU KOLSKIEGO
z dnia 04 lipca 2019 r.

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

Starostwa Powiatowego

w Kole

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym

(j.t. Dz. U. z '2019 r. poz. 511), Zarząd Powiatu Kolskiego uchwala,

co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego

w Kole stanowiący

załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
Uchwałą Zarządu Powiatu
z później wprowadzonymi

Kolskiego Nr 0025.48.65.2015

w Kole wprowadzony

z dnia 25 listopada

2015 r. wraz

zmianami.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.
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Starosta - Robert Kropidłowski

..................................................................

Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki

Członek Zarządu - Henryk Torneżak
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 0025.37.45.2019
Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 04 lipca 2019 r.

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. 511L do zadań zarządu powiatu należy uchwalanie regulaminu
organizacyjnego starostwa powiatowego.
W związku z wejściem zmian przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony
środowiska
i ochrony
danych osobowych
oraz konieczności
wdrożenia
rozwiązań
usprawniających
pracę urzędu dokonano analizy obecnie obowiązującego
regulaminu
organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole oraz uwzględniono propozycje zgłoszone przez
kierujących komórkami organizacyjnymi. Zmiany w przedkładanym regulaminie dotyczą w
szczególności:
1. likwidacji Wydziału Promocji i Zarządzania Kryzysowego,
2. likwidacji Samodzielnego stanowiska ds. Zarządzania ruchem na drogach i organizacji
transportu zbiorowego oraz Samodzielnego stanowiska ds. pracowniczych,
3. połączenia Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z Wydziałem Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa w Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska,
4. utworzenia Wydziału Inwestycji i Rozwoju,
5. utworzenia Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia,
6. utworzenie Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania, Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji
oraz Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego,
2. zmiany nazwy samodzielnego stanowiska "Administrator Bezpieczeństwa Informacji"
na "Inspektor Ochrony Danych",
6. uaktualnienia zadań poszczególnych komórek organizacyjnych zgodnie ze zmianami w
przepisach prawa
7. uaktualnienia schematu organizacyjnego w zakresie nazewnictwa stanowisk i komórek
organizacyjnych.
Mając na uwadze znaczą ilość wprowadzanych zmian, a także kierując się zasadami
techniki legislacyjnej proponuje się uchwalenie nowego dokumentu oraz uchylenie dotychczas
obowiązującego regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole.
Wobec powyższego podjęcie
uchwały w sprawie
w Starostwie Powiatowym w Kole uważa się za zasadne.
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