ZARZĄDZENIE NR 175/16
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 31 maja 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., Nr 539/15 z dnia
28 października 2015 r., Nr 11/16 z dnia 22 stycznia 2016 r. oraz Nr 61/16 z dnia 22 lutego
2016 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 6:
a) uchyla się ust. 2,
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W czasie nieobecności Dyrektora Generalnego Urzędu lub czasowej
niemożności wykonywania przez niego obowiązków zastępstwo pełni Dyrektor Biura
Organizacyjno-Budżetowego, chyba, że Dyrektor Generalny Urzędu wyznaczy do
pełnienia zastępstwa dyrektora innego wydziału.”;

2)

w § 7 w ust. 1:
a) w pkt 1 uchyla się lit. b,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Dyrektor Generalny Urzędu:
a) Biuro Administracyjne,
b) Biuro Organizacyjno-Budżetowe.”;

3)

w § 14:
a) w ust. 1:
- pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – dwóch Zastępców
Dyrektora;”,
- uchyla się pkt 2,
- pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) Biuro Organizacyjno-Budżetowe – jeden Zastępca Dyrektora;”,
b) uchyla się ust. 2;

4)

użyte w § 11 ust. 2, § 21 ust. 4, § 27 ust. 2, § 28 ust. 2, § 31 ust. 2, § 35 ust. 8 i ust. 9,
§ 40, § 41 pkt 2, § 43 ust. 3, § 44 ust. 2, ust. 4 i ust. 9, § 45 ust. 3, § 46 ust. 3, ust. 5
i ust. 6, § 49 ust. 2 i ust. 4, § 51 ust. 2 i ust. 3, § 64 ust. 2, § 87 ust. 2 oraz § 88 ust. 2

i ust. 4 w różnym przypadku wyrazy „Biuro Dyrektora Generalnego” zastępuje się
użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Biuro Organizacyjno-Budżetowe”;
5)

w § 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Szczegółową organizację Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
oraz Biura Wojewody określa Wojewoda. Zatwierdzony przez Wojewodę schemat
organizacyjny stanowi załącznik do zarządzenia, o którym mowa w ust. 2.”;

6)

w § 48 w ust. 5:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Dyrektorem Biura Organizacyjno-Budżetowego w zakresie zgodności z:
a) obowiązującym Statutem i Regulaminem Urzędu,
b) zasadami techniki prawodawczej,
c) wymogami wynikającymi z kontroli zarządczej - jeżeli akt wprowadza
procedurę, dotyczy funkcjonowania Urzędu bądź reguluje inne kwestie
związane z kontrolą zarządczą;”,
b) uchyla się pkt 2;

7)

w § 49 w ust. 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Dyrektorem Biura Organizacyjno-Budżetowego – jeżeli projektodawcą jest inna
komórka organizacyjna Urzędu w zakresie zgodności z:
a) obowiązującym Statutem i Regulaminem Urzędu,
b) zasadami techniki prawodawczej,
c) wymogami wynikającymi z kontroli zarządczej - jeżeli akt wprowadza
procedurę, dotyczy funkcjonowania Urzędu bądź reguluje inne kwestie
związane z kontrolą zarządczą;”,

8)

b) uchyla się pkt 2;
w § 65:
a) w pkt 3 w lit. c tiret piąte otrzymuje brzmienie:
„- wykorzystania dofinansowania z budżetu państwa na realizację projektów zadań
publicznych w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych
zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” na
obszarze województwa śląskiego,”,
b) w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) realizowanie zadań centrum powiadamiania ratunkowego, w tym:
a) obsługa zgłoszeń alarmowych,
b) wykonywanie analiz związanych z funkcjonowaniem systemu powiadamiania
ratunkowego na obszarze obsługiwanym przez Wydział oraz tworzenie
statystyk w zakresie liczby, rodzaju oraz czasów realizacji zgłoszeń
alarmowych,
c) współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego,
d) wymiana informacji i danych, z wyłączeniem danych osobowych, na potrzeby
analiz z Policją, Państwową Strażą Pożarną, dysponentami zespołów
ratownictwa medycznego oraz podmiotami, których numery telefoniczne są
obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego,
e) podejmowanie działań mających na celu przekazanie informacji o zgłoszeniu
do podmiotów, do których zadań należy ochrona życia, zdrowia,
bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska, a których
numery telefoniczne nie są obsługiwane w ramach systemu powiadamiania
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9)
10)

11)
12)

13)

ratunkowego, w przypadku braku możliwości przekazania zgłoszenia
alarmowego w ramach systemu i gdy jest to uzasadnione charakterem
zgłoszenia.”;
uchyla się § 66;
w § 69 w pkt 21 w lit. c w tiret piąte kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 22
w brzmieniu:
„22) realizowanie zadań z zakresu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
w tym:
a) wydawanie decyzji w drugiej instancji w sprawie ustalenia, które spośród
nieruchomości stanowią mienie gromadzkie,
b) wydawanie decyzji w drugiej instancji w sprawie ustalenia, które
nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową,
c) wydawanie decyzji w drugiej instancji w sprawie ustalenia wykazu
uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów
gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im
udziałów we wspólnocie,
d) wydawanie decyzji w drugiej instancji w sprawie nieustalenia wykazu
uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej gdy nie jest możliwe
ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa
w art. 6 ust. 1 lub ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,
e) wydawanie decyzji w drugiej instancji w sprawie ustalenia wykazu
uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a
ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz wykazu obszarów
gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im
udziałów we wspólnocie,
f) wydawanie decyzji w drugiej instancji w sprawie nieustalenia wykazu
uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej gdy nie jest możliwe
ustalenie uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o których mowa
w art. 6a ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.”;
w § 70 w pkt 13 w lit. e średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 14;
w § 73 w pkt 14:
a) zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„realizacja zadań wynikających z ustawy o zasadach wykonywania uprawnień
przysługujących Skarbowi Państwa w następującym zakresie spraw związanych
z gospodarowaniem nieruchomościami i ruchomościami:”,
b) w lit. a zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„a) rozstrzyganie o sposobie zagospodarowania nieruchomości i ruchomości:”;
w § 74:
a) w pkt 1:
- w lit. c uchyla się tiret szóste,
- w lit. d tiret dziewiąte otrzymuje brzmienie:
„- realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - prowadzenie
i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,”,
- lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) realizacja zadań określonych przez ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego w zakresie utrzymania i rozwoju systemu
informatycznego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej
w województwie oraz współfinansowanie i sprawowanie nadzoru nad jego
funkcjonowaniem,”,
- lit. j otrzymuje brzmienie:
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„j) koordynowanie działań w zakresie integracji osób posiadających status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w tym akceptowanie indywidualnych
programów integracji oraz wskazywanie miejsca zamieszkania,”,
- lit. k otrzymuje brzmienie:
„k) realizowanie zadań wynikających z programów rządowych i resortowych
w zakresie pomocy społecznej,”,
- lit. m otrzymuje brzmienie:
„m) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi
właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w formie dokumentu
elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,”,
- w lit. n średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. o w brzmieniu:
„o) prowadzenie spraw związanych z wzywaniem jednostki samorządu
terytorialnego do wyznaczenia wykonawcy zastępczego w przypadku
ujawnienia w związku z wykonywaniem czynności nadzorczych i kontrolnych
rażących zaniedbań lub zaniechania realizacji obowiązków ustawowych;”,
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) realizowanie zadań w obszarze rodzina, w tym:
a) udzielanie i rozliczanie dotacji na realizację zadań:
- zleconych z zakresu administracji rządowej - świadczeń rodzinnych, składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- zleconych z zakresu administracji rządowej - przyznawanie i wypłata
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec
dłużników alimentacyjnych,
- zleconych z zakresu administracji rządowej - zasiłków dla opiekunów,
- zleconych z zakresu administracji rządowej - świadczenia wychowawczego,
b) sporządzanie zbiorczych sprawozdań rzeczowo – finansowych z wykonywania
zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, z realizacji zadań przewidzianych
w ustawie o pomocy uprawnionym do alimentów, z opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3, z realizacji zadań określonych w ustawie o ustaleniu i wypłacie
zasiłków dla opiekunów, z wykonywania zadań z zakresu świadczenia
wychowawczego i przekazywanie ich ministrowi do spraw rodziny,
c) przeprowadzanie kontroli realizacji świadczeń rodzinnych, zasiłku dla
opiekunów, świadczenia wychowawczego, pomocy osobom uprawnionym do
alimentów oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych;”,
c) w pkt 9 lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) udzielanie i rozliczanie dotacji na:
- dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z zakresu
realizacji zadań wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej,
- dofinansowanie realizacji zadań wynikających z rządowych programów z zakresu
wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej,
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - organizowanie
i prowadzenie ośrodków adopcyjnych,
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - finansowanie
pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - finansowanie
dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa
w art. 115 ust. 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;”;
14) w § 75 w pkt 11 lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) opracowywanie wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej,”;
15) uchyla się § 76;
16) w § 77:
a) zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Do
zakresu
działania
Biura
Organizacyjno-Budżetowego
należy
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17)
18)

19)
20)
21)

w szczególności:”,
b) w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16-22 w brzmieniu:
„16) obsługa finansowo-księgowa dysponenta trzeciego stopnia, w tym:
a) opracowywanie planu finansowego dysponenta trzeciego stopnia,
b) realizacja wydatków w ramach planu finansowego dysponenta trzeciego
stopnia,
c) prowadzenie księgowości dysponenta trzeciego stopnia,
d) prowadzenie kasy Urzędu,
e) prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej dochodów budżetowych,
f) prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych z tytułu
zaciągniętych umów;
17) windykacja należności Skarbu Państwa o charakterze pieniężnym;
18) prowadzenie postępowań egzekucyjnych, w tym wykonywanie czynności
egzekutorów, w sprawach egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym;
19) sporządzanie spisu z natury majątku Skarbu Państwa;
20) przeprowadzanie inwentaryzacji oraz weryfikowanie przejmowanych wartości
niematerialnych i prawnych;
21) realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa
przeciwpożarowego:
a) przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy,
b) przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
c) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków pracowników Urzędu;
22) 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.”;
w § 78 uchyla się pkt 2;
§ 83 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) udzielanie i rozliczanie dotacji na:
a) prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
b) zadania z zakresu geodezji i kartografii;”;
załącznik Nr 1 do Regulaminu Urzędu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1
do niniejszego zarządzenia;
załącznik Nr 3 do Regulaminu Urzędu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2
do niniejszego zarządzenia;
załącznik Nr 4 do Regulaminu Urzędu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
Jarosław Wieczorek
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