ZARZĄDZENIE NR 539/15
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 28 października 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach
Na podstawie art. 16 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W Regulaminie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, stanowiącym
załącznik do zarządzenia Nr 142/15 Wojewody Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,
zmienionego zarządzeniem Nr 378/15 z dnia 27 lipca 2015 r., wprowadza się następujące
zmiany:
1)

w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do zakresu zadań Dyrektora Generalnego Urzędu należy także realizowanie zadań
Wojewody określonych w § 70 w pkt 14 na podstawie udzielonego przez Wojewodę
upoważnienia.”;

2)

w § 7 w ust. 1:
a)

w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej,”,

b)

w pkt 4:
- lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) Biuro Administracyjne.”,
- uchyla się lit. d;

3)

w § 14 w ust. 1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej – jeden Zastępca Dyrektora;”,
b) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) Biuro Administracyjne – jeden Zastępca Dyrektora;”;

4)

w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Projekty regulaminów organizacyjnych Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności oraz Zespołu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
przygotowują osoby kierujące tymi komórkami.”;

5)

w § 44 ust. 5 i ust. 6 otrzymują brzmienie:
„5. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przygotowuje i przedkłada do
podpisu Wojewody Biuro Administracyjne.
6. Upoważnienia do przeprowadzania kontroli zewnętrznych przygotowują komórki
organizacyjne Urzędu właściwe merytorycznie do przeprowadzenia kontroli

i podpisują kierujący tymi komórkami na podstawie udzielonych im przez
Wojewodę imiennych upoważnień.”;
6)

w § 46 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Upoważnienie do przygotowania i przeprowadzenia w imieniu kierownika
zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne przygotowuje Biuro
Administracyjne, na podstawie odrębnego zarządzenia Dyrektora Generalnego
Urzędu.”;

7)

w § 48 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Dyrektorem Wydziału Kontroli - w zakresie zgodności z wymogami wynikającymi
z kontroli zarządczej, jeżeli akt wprowadza procedurę, dotyczy funkcjonowania
Urzędu bądź reguluje inne kwestie związane z kontrolą zarządczą;”;

8)

w § 49 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Dyrektorem Wydziału Kontroli – w zakresie zgodności z wymogami wynikającymi
z kontroli zarządczej, jeżeli akt wprowadza procedurę, dotyczy funkcjonowania
Urzędu bądź reguluje inne kwestie związane z kontrolą zarządczą;”;

9)

w § 65 w pkt 6:
a)

w lit. c po tiret trzecie dodaje się tiret czwarte w brzmieniu:
„- planu wprowadzania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia
zużycia paliw przez odbiorców, o którym mowa w ustawie o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach
zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym,”,

b)

w lit. p średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. r w brzmieniu:
„r) wykonywanie zadań określonych w art. 22 ustawy - Prawo o zgromadzeniach;”;

10) w § 67:
a)

zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Do zakresu działania Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej należy
w szczególności:”,

b)

po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) w ramach przekazywania wsparcia finansowego w formie dotacji celowej dla
organów
prowadzących
szkoły
w ramach
Rządowego
programu
wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w szkołach – „Bezpieczna+”:
a) obsługa pracy zespołu oceniającego wnioski o udzielenie wsparcia
finansowego,
b) podpisywanie umów o dotację,
c) zatwierdzanie rozliczeń dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym
udzielonych na podstawie umów,
d) kontrola wykorzystania dotacji,
e) przygotowanie sprawozdania z realizacji programu we współpracy ze
Śląskim Kuratorem Oświaty;”,

c)

po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:
„12a) realizowanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz edukacji prawnej:
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a)
b)

udzielanie powiatom dotacji celowych na finansowanie nieodpłatnej
pomocy prawnej,
gromadzenie przedkładanych Wojewodzie przez powiaty zawiadomień
o zawartych porozumieniach w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej albo o wskazaniu adwokatów i radców prawnych wyznaczonych
do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie art. 10 ust. 2 ustawy
oraz zbiorczych informacji o wykonaniu zadania polegającego na
udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiatach;”;

11) w § 69:
a) w pkt 8 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:
„f)

opracowanie i przyjęcie w drodze zarządzenia zastępczego audytu
krajobrazowego na podstawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze
wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu;”,
b) w pkt 14 uchyla się lit. d,
c) w pkt 19 w lit. e kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:
„20) realizowanie zadań wynikających z ustawy o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, w tym:
a) wydawanie w pierwszej instancji decyzji w sprawie:
- ustalenia lokalizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych,
- pozwolenia na budowę strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych,
- zezwolenia na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia
pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznych
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
- ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz
Skarbu Państwa pod realizację strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych,
- ustalenia wysokości odszkodowania za szkody oraz zmniejszenie wartości
nieruchomości
na
skutek
ograniczenia
sposobu
korzystania
z nieruchomości wynikającego z wejścia w teren przed wydaniem decyzji
o ustaleniu lokalizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych,
- ustalenia wysokości odszkodowania za szkody oraz zmniejszenie wartości
nieruchomości
na
skutek
ograniczenia
sposobu
korzystania
z nieruchomości wynikającego z decyzji o ustaleniu lokalizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
- wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomościach
przeznaczonych na strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych
stanowiących własność Skarbu Państwa lub zarządu w odniesieniu do
gruntów znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe,
- stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego, prawa własności
budynków, innych urządzeń trwale z gruntem związanych i lokali
znajdujących się na nieruchomościach przeznaczonych na strategiczne
inwestycje w zakresie sieci przesyłowych,
ustalenia
warunków
użytkowania
wieczystego
nieruchomości
przeznaczonych na strategiczne inwestycje w zakresie sieci
przesyłowych,
b) finansowanie
operatów
szacunkowych
sporządzanych
przez
rzeczoznawców majątkowych stanowiących podstawę do ustalenia
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c)

d)

e)

f)

wysokości odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa pod
realizację strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
uzgadnianie wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy
prawa na rzecz Skarbu Państwa przeznaczone na strategiczne inwestycje
w zakresie sieci przesyłowych oraz wypłata tych odszkodowań,
wypowiadanie umów dzierżawy, najmu, użyczenia lub oddania do używania
osobie trzeciej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
przeznaczonych na strategiczne inwestycje w zakresie sieci przesyłowych,
ustalenie opłaty z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego
nieruchomości przeznaczonych na strategiczne inwestycje w zakresie sieci
przesyłowych,
nabywanie od dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego
pozostałej części nieruchomości nienadającej się do prawidłowego
wykorzystania na dotychczasowe cele, w związku z przejęciem części
nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa na strategiczne inwestycje
w zakresie sieci przesyłowych.”;

12) w § 70 w pkt 13 w lit. e kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) koordynowanie i monitorowanie funkcjonowania kontroli zarządczej oraz systemu
zarządzania ryzykiem w Urzędzie, w tym w szczególności:
a) przeprowadzanie procesu samooceny kontroli zarządczej,
b) koordynowanie procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie,
c) uzgadnianie i weryfikowanie projektów procedur wewnętrznych pod kątem
kontroli zarządczej,
d) monitorowanie realizacji celów i zadań Urzędu.”;
13) w § 72 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) udział w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem
Najwyższym oraz reprezentowanie Wojewody przed innymi organami
orzekającymi,”;
14) w § 75:
a) w pkt 10 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:
„h) wydawanie decyzji w sprawie ekshumacji zwłok i szczątków na wniosek Prezesa
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu;”,
b) uchyla się pkt 12;
15) w § 77 w pkt 2 lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) organizowanie naborów kandydatów do korpusu służby cywilnej,”;
16) w § 78 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Do zakresu działania Biura Administracyjnego należy w szczególności:”;
17) w § 79 uchyla się pkt 7;
18) uchyla się § 80;
19) załącznik Nr 1 do Regulaminu Urzędu otrzymuje brzmienie określone w załączniku
Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
20) załącznik Nr 4 do Regulaminu Urzędu otrzymuje brzmienie określone w załączniku
Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
WOJEWODA ŚLĄSKI

Piotr Litwa
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Załącznik Nr 1
do zarządzenia NR 539/15
Wojewody Śląskiego
z dnia 28 października .2015 r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

(Załącznik Nr 1 do Regulaminu Urzędu)

WOJEWODA ŚLĄSKI
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Piotr Litwa

Załącznik Nr 2
do zarządzenia NR 539/15
Wojewody Śląskiego
z dnia 28 października 2015 r.

(Załącznik Nr 4 do Regulaminu Urzędu)

Wykaz organów orzekających i opiniodawczo-doradczych powołanych przez Wojewodę Śląskiego
oraz przez Dyrektora Generalnego Urzędu
- obsługiwanych przez komórki organizacyjne Urzędu
I. Organy orzekające i opiniodawczo-doradcze powołane przez Wojewodę:
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Biuro Wojewody - Kolegium Doradcze Wojewody.
Wydział Centrum Powiadamiania Ratunkowego – Zespół doradczy do spraw koordynowania
wdrożenia na terenie województwa śląskiego Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego.
Wydział Polityki Społecznej - Zespół doradczy do spraw bezdomności w województwie śląskim.
Wydział Infrastruktury:
1) Komisja do spraw opiniowania wniosków o kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej;
2) Komisja przeprowadzająca testy kwalifikacyjne dla osób ubiegających się o wydanie świadectwa
kwalifikacji zawodowej kierowców wykonujących przewóz drogowy;
3) Komisja egzaminacyjna dla kandydatów na instruktorów, instruktorów oraz kandydatów na
wykładowców i wykładowców nauki jazdy.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców:
1) Komisja do spraw Orderów i Odznaczeń;
2) Wojewódzka Komisja Lekarska w Katowicach;
3) Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Katowicach;
4) Wojewódzki Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:
1) Wojewódzka Komisja do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej;
2) Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego;
3) Zespół do realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
„Razem bezpieczniej” na obszarze województwa śląskiego;
4) Zespół doradczy do realizacji projektu: Osłona przeciwosuwiskowa;
5) Zespół doradczy do spraw bezpieczeństwa imprez masowych.
Wydział Nadzoru Nad Systemem Opieki Zdrowotnej - Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania
o Zdarzeniach Medycznych w Województwie Śląskim.
Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna:
1) Wspólna Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna;
2) Rzecznik dyscyplinarny dla osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji
i kartografii.

II. Organy orzekające i opiniodawczo-doradcze powołane przez Dyrektora Generalnego Urzędu:
1.
2.

Biuro Administracyjne - Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - Wspólna Komisja Dyscyplinarna dla Członków
Korpusu Służby Cywilnej.

WOJEWODA ŚLĄSKI
Piotr Litwa
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