ZARZĄDZENIE NR 32/17
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 25 stycznia 2017 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., Nr 61/16 z dnia 22 lutego
2016 r., Nr 175/16 z dnia 31 maja 2016 r., Nr 363/16 z dnia 31 października 2016 r. oraz
Nr 424/16 z dnia 23 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 7 w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) Wydział Zdrowia,”;

2)

w § 14 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) Wydział Zdrowia – jeden Zastępca Dyrektora;”;

3)

w § 65 w pkt 12 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i daje się lit. f w brzmieniu:
„f) realizowanie zadań Wojewody związanych z utrzymaniem na terenie województwa
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego,
umożliwiającego przyjęcie z centrum powiadamiania ratunkowego zgłoszeń
alarmowych;”;

4)

w § 67 po pkt 12a dodaje się pkt 12b w brzmieniu:
„12b) realizowanie zadań Wojewody wynikających z programu wieloletniego
„Senior+” na lata 2015-2020, w szczególności:
a) ocena złożonych ofert i przekazywanie list zakwalifikowanych ofert do
właściwego ministerstwa,
b) podział dotacji dla poszczególnych beneficjentów modułu 2 programu,
c) podpisywanie umów o dotację,
d) rozliczanie udzielonej dotacji,
e) analiza składanych Wojewodzie sprawozdań z realizacji programu,
f) sporządzanie rocznego sprawozdania wojewódzkiego z realizacji
programu,
g) kontrola i nadzór nad realizacją programu w województwie,
h) monitorowanie ciągłości realizacji zadań finansowanych z programu;”;

5) w § 69 w pkt 22 w lit. f kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g
w brzmieniu:
„g) wydawanie decyzji w drugiej instancji w sprawie zatwierdzenia statutu lub zmiany
statutu spółki utworzonej do sprawowania zarządu nad wspólnotą gruntową i do
właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty.”;
6) w § 71 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Do zakresu działania Wydziału Zdrowia należy w szczególności:”;
7) w § 74 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) realizowanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem” oraz programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za
życiem”, w szczególności:
a) monitoring realizacji ustawy oraz programu na terenie województwa,
b) zawieranie z samorządem powiatowym umów na realizację programu,
c) przekazywanie do samorządów powiatowych środków na realizację umów,
d) monitorowanie wydatkowania środków programu w ramach zawartych
umów,
e) rozliczanie wykorzystania środków przez samorząd powiatowy,
f) sporządzanie informacji z realizacji ustawy oraz programu.”;
8) w § 75:
a) w pkt 8:
- w lit. a po tiret jedenaste dodaje się tiret dwunaste w brzmieniu:
„- przyznania świadczenia pieniężnego przeznaczonego na częściowe pokrycie
kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej
Polskiej dla posiadacza Karty Polaka, który złożył wniosek o udzielenie
zezwolenia na pobyt stały,”,
- w lit. n średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. o-q w brzmieniu:
„o) prowadzenie rejestru unieważnionych Kart Polaka,
p) udzielanie starostom dotacji celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla
posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i rozliczanie udzielonej dotacji,
q) przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji
celowej udzielonej na realizację zadań, o których mowa w lit. p;”,
b) uchyla się pkt 18, 20 i 21;
9)

w § 79 w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18-20 w brzmieniu:
„18) realizowanie zadań Wojewody związanych z członkostwem Polski w Unii
Europejskiej, w tym organizowanie spotkań edukacyjnych i informacyjnych
o tematyce unijnej;
19) obsługa organizacyjna wyjazdów zagranicznych Wojewody i Wicewojewodów;
20) obsługa organizacyjna spotkań Wojewody i Wicewojewodów z delegacjami
zagranicznymi oraz przedstawicielstwami konsularnymi i dyplomatycznymi.”;

10)

załącznik Nr 1 do Regulaminu Urzędu otrzymuje brzmienie określone w załączniku
Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

11)

załącznik Nr 3 do Regulaminu Urzędu otrzymuje brzmienie określone w załączniku
Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

12)

załącznik Nr 4 do Regulaminu Urzędu otrzymuje brzmienie określone w załączniku
Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2017 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
Jarosław Wieczorek
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