ZARZĄDZENIE NR 11/16
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 22 stycznia 2016 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, z późn. zm.) 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 zarządzeniami Nr 378/15 z dnia 27 lipca 2015 r. oraz Nr 539/15 z dnia
28 października 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 65:
a)

w pkt 2:
- w lit. a po tiret drugie dodaje się tiret trzecie w brzmieniu:
„- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony
ludności,”,
- w lit. c uchyla się tiret pierwsze,

b)
2)

w pkt 6 uchyla się lit. f;

w § 67:
a) po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu:
„5b) w ramach przekazywania wsparcia finansowego w formie dotacji dla organów
prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w ramach Priorytetu 3
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach
2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne
w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie
czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych:
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;”,
b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
„19) realizacja zadań Wojewody jako dysponenta części budżetowej
w przekazywaniu środków z rezerwy celowej budżetu państwa na refundację
współfinansowania projektów realizowanych w województwie śląskim w ramach
programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w tym Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita
Polska 2007-2013, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013, Programu Interreg V-A
Republika Czeska – Polska, Programu Interreg V-A Polska – Słowacja, w tym
w szczególności:

a) planowanie wydatków z rezerwy celowej budżetu państwa,
b) weryfikacja wniosków o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu
państwa oraz sporządzanie zbiorczych wniosków o ich uruchomienie,
c) podpisywanie umów o przekazanie środków z rezerwy celowej budżetu
państwa,
d) sporządzanie sprawozdań dotyczących wykorzystania przyznanych
środków;”,
c) w pkt 20 w lit. h średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i w brzmieniu:
„i) weryfikowanie trwałości produktów i rezultatów projektów lub ich części
wdrażanych przez beneficjentów;”,
d) pkt 22 i 22a otrzymują brzmienie:
„22)

realizowanie zadań Wojewody jako kontrolera krajowego w ramach Programu
Interreg V-A Polska – Słowacja, w tym w szczególności:
a) przeprowadzanie kontroli dokumentacji i kontroli na miejscu realizacji
projektów,
b) przeprowadzanie oceny ex-ante i kontroli ex-post zamówień publicznych,
c) poświadczanie wniosków o płatność poszczególnych partnerów projektu,
d) wprowadzanie danych o przeprowadzonych kontrolach do systemu
informatycznego SL 2014 oraz SRHD,
e) realizacja
zadań
związanych
z
zapobieganiem
wystąpieniu
nieprawidłowości,
f) realizacja zadań związanych z wykrywaniem nieprawidłowości oraz
prowadzenie rejestru nieprawidłowości i przekazywanie informacji
o nieprawidłowościach do instytucji zarządzającej za pośrednictwem
systemu IMS,
g) przekazywanie informacji niezbędnych do celów statystycznych,
monitoringu finansowego i badań ewaluacyjnych do instytucji
zarządzającej,
h) opiniowanie zmian dokumentów dotyczących Programu lub realizowanych
projektów,
i) sporządzanie rocznych planów kontroli na miejscu realizacji projektów,
okresowych zestawień dotyczących przeprowadzonych kontroli na miejscu
realizacji projektów,
j) realizowanie i koordynacja projektów własnych Urzędu z pomocy
technicznej finansowanych z Programu,
k) sporządzanie i aktualizowanie instrukcji wykonawczej,
l) weryfikowanie trwałości produktów i rezultatów projektów lub ich części
wdrażanych przez beneficjentów;
22a) realizowanie zadań Wojewody jako kontrolera krajowego w ramach Programu
Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w tym w szczególności:
a) przeprowadzanie kontroli dokumentacji i kontroli na miejscu realizacji
projektu,
b) przeprowadzanie oceny ex-ante i kontroli ex-post zamówień publicznych,
c) poświadczanie wniosków o płatność poszczególnych partnerów projektu,
d) potwierdzanie wniosku o płatność za cały projekt w przypadku gdy
Wojewoda jest kontrolerem właściwym dla partnera wiodącego projektu,
e) wprowadzanie danych o przeprowadzonych kontrolach do systemu
informatycznego MS2014+,
f) realizacja
zadań
związanych
z
zapobieganiem
wystąpieniu
nieprawidłowości,
g) realizacja zadań związanych z wykrywaniem nieprawidłowości oraz
prowadzenie rejestru nieprawidłowości i przekazywanie informacji
o nieprawidłowościach do instytucji krajowej,
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h) przekazywanie informacji niezbędnych do celów statystycznych,
monitoringu finansowego i badań ewaluacyjnych do instytucji
zarządzającej, instytucji krajowej,
i) opiniowanie zmian dokumentów dotyczących Programu lub realizowanych
projektów,
j) sporządzanie rocznych planów kontroli na miejscu realizacji projektów,
okresowych zestawień dotyczących przeprowadzonych kontroli na miejscu
realizacji projektów,
k) realizowanie i koordynacja projektów własnych Urzędu z pomocy
technicznej finansowanych z Programu,
l) sporządzanie i aktualizowanie instrukcji wykonawczej,
m) weryfikowanie trwałości produktów i rezultatów projektów lub ich części
wdrażanych przez beneficjentów;”,
e) po pkt 22a dodaje się pkt 22b w brzmieniu:
„22b) realizowanie zadań związanych z planowaniem budżetu i wdrażaniem
projektów pomocy technicznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014 – 2020;”;
3)

w § 69:
a)

w pkt 8 w lit. c uchyla się tiret drugie,

b)

w pkt 11 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) przygotowania wniosków do Prezesa Rady Ministrów o wyznaczenie
pełnomocnika do spraw połączenia gmin lub utworzenia nowej gminy albo
pełnomocnika do spraw połączenia powiatów lub utworzenia nowego powiatu;”,

c)

po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
„11a) realizowanie zadań wynikających z ustawy o związkach metropolitalnych,
w tym:

d)

a) opiniowanie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia
związku metropolitalnego,
b) przygotowywanie wniosku o wyznaczenie pełnomocnika do spraw
utworzenia związku metropolitalnego,
c) przekazywanie dotacji na działania związane z utworzeniem związku
metropolitalnego;”,
w pkt 20 w lit. f kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:
„21) realizowanie zadań wynikających z ustawy o rewitalizacji, w tym:
a) wydawanie opinii w zakresie zgodności projektu gminnego programu
rewitalizacji z zadaniami rządowymi służącymi realizacji celu publicznego
określonego w art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
b) wydawanie decyzji nakazujących opróżnienie lokalu wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu gminy znajdującego się na obszarze specjalnej
strefy rewitalizacji w przypadku gdy lokator nie opróżnił, na czas
wykonywania robót budowlanych, lokalu w wyznaczonym przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) terminie,
c) badanie zgodności z prawem uchwał wydanych przez organy jednostek
samorządu
terytorialnego
w
zakresie
wyznaczania
obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, przystępowania do sporządzenia
gminnego programu rewitalizacji, uchwalania gminnego programu
rewitalizacji, przystępowania do sporządzania miejscowego planu
rewitalizacji, uchwalania miejscowego planu rewitalizacji, w tym:
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- przygotowywanie rozstrzygnięć nadzorczych lub decyzji kończących
postępowanie nadzorcze,
- przygotowywanie wskazań na nieistotne naruszenie prawa,
- wydawanie postanowień o wstrzymaniu wykonania uchwały,
- rozpatrywanie zastrzeżeń zgłoszonych do uchwał organów jednostek
samorządu terytorialnego,
- wnoszenie skarg na badane akty do wojewódzkiego sądu
administracyjnego.”;
w § 72:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) sprawowanie nadzoru nad organami jednostek samorządu terytorialnego i ich
związków, związkami metropolitalnymi, organami Śląskiej Izby Rolniczej oraz
Radą Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach poprzez:
a) badanie zgodności z prawem uchwał i zarządzeń wydanych przez te organy z wyłączeniem uchwał podejmowanych w sprawach planowania
przestrzennego oraz uchwał, o których mowa w § 69 w pkt 21 w lit. c - w tym:
- przygotowywanie rozstrzygnięć nadzorczych lub decyzji kończących
postępowanie nadzorcze,
- przygotowywanie wskazań na nieistotne naruszenie prawa,
- wydawanie postanowień o wstrzymaniu wykonania uchwały lub zarządzenia,
- rozpatrywanie zastrzeżeń zgłoszonych do uchwał lub zarządzeń organów
jednostek samorządu terytorialnego,
b) przygotowywanie projektów zarządzeń zastępczych Wojewody w przypadku
niepodjęcia uchwały lub niewydania zarządzenia przez właściwe organy
jednostek samorządu terytorialnego,
c) przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych oraz występowanie przed
tymi sądami w sprawach związanych z wykonywanym przez Wojewodę
nadzorem nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego,
d) przygotowywanie wniosku o rozwiązanie organów jednostek samorządu
terytorialnego,
e) przygotowywanie wniosku o ustanowienie zarządu komisarycznego,
f) przygotowywanie wniosku o wyznaczenie osoby pełniącej funkcję wójta
(burmistrza, prezydenta miasta),
g) przygotowywanie zgłoszeń do rejestru związków międzygminnych, rejestru
związków powiatów i rejestru związków powiatowo-gminnych, prowadzonych
przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej, w sprawie
rejestracji związku, zmiany statutu związku, wykreślenia związku
z odpowiedniego rejestru wraz z oświadczeniem o zgodności z prawem
uchwał stanowiących podstawę zgłoszenia,
h) uzgadnianie projektów statutów związków międzygminnych, związków
powiatów, związków powiatowo – gminnych oraz zmian tych statutów,
i) wykonywanie obowiązków Wojewody wynikających z ustawy o zasadach
przystępowania jednostek samorządu terytorialnego do międzynarodowych
zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
j) prowadzenie postępowań związanych z interwencjami osób i podmiotów
dotyczących funkcjonowania organów jednostek samorządu terytorialnego
i innych podmiotów nadzorowanych, w celu wyjaśnienia podnoszonych
zarzutów oraz udzielania stosownych odpowiedzi;”,
b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:
„1a) wykonywanie zadań związanych z pełnieniem przez Wojewodę funkcji organu
wyższego stopnia nad Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach w sprawach dotyczących zwrotu gminom
utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości będących
4)
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własnością Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie
lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki
wodne;
1b) prowadzenie rejestru poleceń Wojewody kierowanych do organów administracji
publicznej;”;
5)

w § 73 w pkt 1 w lit. a po tiret dziewiąte dodaje się tiret dziesiąte w brzmieniu:
„-

6)

przekazania związkowi metropolitalnemu mienia nieruchomego Skarbu Państwa
z przeznaczeniem na siedzibę organów związku metropolitalnego,”;

w § 79 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Do zakresu działania Biura Wojewody należy w szczególności:”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA ŚLĄSKI
Jarosław Wieczorek
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