ZARZĄDZENIE NR 164/19
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 15 kwietnia 2019 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 2017 r. poz. 2234, 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.,
Nr 424/16 z dnia 23 grudnia 2016 r., Nr 32/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr 125/17
z dnia 20 kwietnia 2017 r., Nr 264/17 z dnia 12 września 2017 r., Nr 365/17 z dnia 22
grudnia 2017 r., Nr 135/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. oraz Nr 167/18 z dnia 25 maja
2018 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 65:
a)

w pkt 1:
- w lit. b po tiret siódme dodaje się tiret ósme w brzmieniu:
„- schematu i założeń akcji kurierskiej dla terenu województwa,”,
- lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) sporządzanie projektów wytycznych i zarządzeń Wojewody w sprawach
zadań obronnych,”,
- w lit. k średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. l w brzmieniu:
„l) koordynowanie przedsięwzięć w zakresie wsparcia wojsk sojuszniczych
(HNS);”,

b)

w pkt 3 w lit. c:
- tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:
„- wykonywania i dokumentowania badań lekarskich lub psychologicznych oraz
wydawanych orzeczeń lekarskich lub psychologicznych osób ubiegających
się lub posiadających pozwolenie na broń (zarejestrowaną broń
pneumatyczną),
- wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz
wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się
o wydanie lub posiadających licencję detektywa,”,
- 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,”,

c)

pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8)
d)

organizowanie działalności
medycznego;”,

wojewódzkich

koordynatorów

ratownictwa

w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) organizowanie i zapewnienie działania łączności radiowej na potrzeby
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w województwie.”;

2)

§ 67 otrzymuje brzmienie:
„§ 67. Do zakresu działania Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej należy
w szczególności:
1) współpraca z samorządem województwa przy formułowaniu strategii rozwoju
województwa;
2) w ramach przekazywania dotacji celowych na działania z zakresu polityki
rozwoju stanowiące zadania własne jednostek samorządu terytorialnego,
nieujęte w regionalnym programie operacyjnym lub programie służącym
realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności opracowywanym
przez zarząd województwa:
a) przygotowywanie wniosków o zapewnienie dofinansowania z budżetu
państwa,
b) uzgadnianie programów inwestycji współfinansowanych z budżetu państwa
środkami dotacji celowych,
c) podpisywanie umów o dotację,
d) zatwierdzanie rozliczeń dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym
udzielonych na podstawie umów,
e) kontrola realizacji i kontrola trwałości działań;
3) w ramach przekazywania dotacji celowych jednostkom sektora finansów
publicznych na przedsięwzięcia priorytetowe oraz wydatki wynikające lub
związane z realizacją programów operacyjnych oraz programów służących
realizacji umowy partnerstwa:
a) uzgadnianie programów inwestycji współfinansowanych z budżetu państwa
środkami dotacji celowych,
b) podpisywanie umów o dotację,
c) zatwierdzanie rozliczeń dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym,
d) kontrola realizacji oraz kontrola trwałości przedsięwzięć oraz wydatków;
4) 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) współpraca ze Śląskim Kuratorem Oświaty przy przygotowaniu
sprawozdania z realizacji programu;
5) w ramach przekazywania wsparcia finansowego w formie dotacji dla organów
prowadzących szkoły podstawowe w ramach Rządowego programu rozwijania
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica”:
a) zatwierdzanie rozliczeń dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym
udzielonych na podstawie umów,
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b)
c)

6)

7)

8)

9)

10)

kontrola wykorzystania dotacji,
współpraca ze Śląskim Kuratorem Oświaty przy przygotowaniu
sprawozdania z realizacji programu;
w ramach przekazywania wsparcia finansowego w formie dotacji dla jednostek
samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych realizowanego w ramach
rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”:
a) kontrola trwałości,
b) gromadzenie sprawozdań końcowych z realizacji projektów oraz
przygotowanie wspólnie ze Śląskim Kuratorem Oświaty sprawozdania
zbiorczego z realizacji programu w województwie;
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) kontrola wykorzystania dotacji,
b) współpraca ze Śląskim Kuratorem Oświaty przy przygotowaniu
sprawozdania z realizacji programu;
w ramach przekazywania wsparcia finansowego w formie dotacji celowych dla
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przebudowy, budowy lub
remontów dróg powiatowych i gminnych:
a) podpisywanie aneksów do umów o dotację,
b) zatwierdzanie rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym
udzielonego na podstawie umów,
c) kontrola wykorzystania dotacji,
d) prowadzenie monitoringu realizacji programu oraz sprawozdawczość
z realizacji dofinansowanych zadań;
w ramach przekazywania dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych
dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań polegających na:
a) budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych i dróg gminnych,
w tym w szczególności:
obsługa
pracy
komisji
wojewódzkiej
oceniającej
wnioski
o dofinansowanie,
- przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw transportu listy zadań
rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu,
- sporządzanie przewidywanego harmonogramu przekazywania środków
Funduszu na zadania przeznaczone do dofinansowania,
- podpisywanie umów o udzielenie dofinansowania,
- zatwierdzanie rozliczeń dofinansowania w zakresie rzeczowym
i finansowym udzielonego na podstawie umów,
- kontrola prawidłowości wykorzystania dofinansowania z Funduszu,
- sporządzanie sprawozdań z realizacji dofinansowanych zadań,
b) budowie mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, dróg
powiatowych lub dróg gminnych, w tym w szczególności:
- sporządzanie przewidywanego harmonogramu przekazywania środków
Funduszu na zadania przeznaczone do dofinansowania,
- podpisywanie umów o udzielenie dofinansowania,
- zatwierdzanie rozliczeń dofinansowania w zakresie rzeczowym
i finansowym udzielonego na podstawie umów,
- kontrola prawidłowości wykorzystania dofinansowania z Funduszu,
- sporządzanie sprawozdań z realizacji dofinansowanych zadań;
w ramach przekazywania wsparcia finansowego w formie dotacji celowych na
dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”:
a) obsługa pracy zespołu oceniającego wnioski o dofinansowanie,
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uzgadnianie programów inwestycji dla projektów stanowiących roboty
budowlane,
c) podpisywanie umów o dofinansowanie,
d) weryfikacja wniosków o płatność,
e) zatwierdzanie rozliczeń dofinansowania w zakresie rzeczowym
i finansowym udzielonego na podstawie umów,
f) kontrola wykorzystania dofinansowania,
g) monitorowanie ciągłości realizacji zadań finansowanych z programu,
h) sporządzanie sprawozdań;
realizowanie zadań Wojewody związanych z funduszem sołeckim:
a) udzielanie dotacji celowych gminom na pokrycie części wydatków
wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego,
b) gromadzenie i weryfikowanie informacji o wysokości przypadających
danym sołectwom środków funduszu sołeckiego,
c) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej
zbiorczej informacji o wysokości przypadających danym sołectwom
środków funduszu sołeckiego;
realizowanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy
prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:
a) udzielanie powiatom dotacji celowych na finansowanie nieodpłatnej
pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz
nieodpłatnej mediacji,
b) gromadzenie przedkładanych Wojewodzie przez powiaty zawiadomień
o zawartych porozumieniach w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy
prawnej albo 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,
c) kontrola wykonania zadań przez powiaty,
d) zatwierdzanie rozliczeń udzielonej dotacji,
e) prowadzenie listy organizacji pozarządowych, uprawnionych do
prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji na obszarze
województwa oraz wydawanie decyzji w sprawie:
- wpisu organizacji pozarządowej na listę,
- odmowy wpisu na listę,
- wykreśleniu organizacji pozarządowej z listy,
f) ocena wybranych porad obywatelskich udzielanych w ramach świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
g) wspieranie organizacji szkoleń oraz kursów doszkalających z zakresu
świadczenia poradnictwa obywatelskiego;
realizowanie zadań Wojewody wynikających z programu wieloletniego
„Senior+” na lata 2015-2020, w szczególności:
a) obsługa pracy zespołu oceniającego oferty realizacji zadań,
b) uzgadnianie programów inwestycji dla projektów stanowiących roboty
budowlane,
c) podpisywanie umów o dotację,
d) zatwierdzanie rozliczeń dofinansowania w zakresie rzeczowym
i finansowym udzielonego na podstawie umów,
e) kontrola wykorzystania dofinansowania,
f) monitorowanie ciągłości realizacji zadań finansowanych z programu,
g) sporządzanie sprawozdań;
przekazywanie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego
rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w szczególności:
b)

11)

12)

13)

14)
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podpisywanie umów o dotację,
kontrola sposobu i terminowości wykonania zadań, na które została
przyznana dotacja,
c) zatwierdzanie rozliczeń dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym
udzielonych na podstawie umów,
d) współpraca ze Śląskim Kuratorem Oświaty przy przygotowaniu
sprawozdania z realizacji programu;
w ramach realizacji projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”
w województwie śląskim:
a) podpisywanie umów i porozumień,
b) kontrola trwałości;
prowadzenie kontroli trwałości w związku z przekazaniem wsparcia
finansowego w formie dotacji celowych samorządowi województwa na zakup
i modernizację pojazdów szynowych;
prowadzenie kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach programu
„Moje boisko – Orlik 2012”;
pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Zintegrowanym
Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, w tym:
a) odzyskiwanie od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub
pobranego dofinansowania,
b) archiwizacja dokumentów związanych z wdrażaniem programu
operacyjnego,
c) przygotowywanie i udostępnianie informacji związanych z programem
operacyjnym podmiotom uprawnionym do wykonywania czynności
kontrolnych i ewaluacyjnych;
archiwizowanie dokumentów związanych z wdrażaniem programów Inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006
i INTERREG IIIA Republika Czeska - Polska 2004-2006;
realizowanie 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 Interreg VA Republika Czeska – Polska, Programu Interreg V-A Polska – Słowacja,
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;
realizowanie zadań Wojewody jako kontrolera w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika
Słowacka 2007–2013, w tym:
a) sporządzanie rocznych planów kontroli na miejscu realizacji projektów,
okresowych zestawień dotyczących przeprowadzenia kontroli na miejscu
realizacji projektów,
b) weryfikowanie trwałości produktów i rezultatów projektów lub ich części
wdrażanych przez beneficjentów;
realizowanie zadań Wojewody jako kontrolera w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska 2007-2013, w tym:
a) wprowadzanie danych o przeprowadzonych kontrolach dokumentacji
i kontrolach na miejscu do elektronicznego systemu monitorującego
MONIT 7+,
a)
b)

15)

16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)
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weryfikowanie trwałości produktów i rezultatów działań lub ich części
wdrażanych przez beneficjentów;
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, prowadzenie konsultacji, szkoleń i udzielanie informacji
beneficjentom i instytucjom programowym,
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;
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, prowadzenie konsultacji, szkoleń i udzielanie informacji
beneficjentom i instytucjom programowym,
g) realizacja zadań związanych z wykrywaniem nieprawidłowości oraz
prowadzenie rejestru nieprawidłowości i przekazywanie informacji
o nieprawidłowościach do instytucji krajowej,
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,
b)

23)

24)
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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;
realizowanie zadań związanych z planowaniem budżetu, wdrażaniem oraz
sprawozdawczością
projektów pomocy technicznej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020;
realizowanie zadań Wojewody wynikających z ustawy o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020, w tym:
a) prowadzenie kontroli służących potwierdzeniu spełniania kryteriów
desygnacji przez instytucję zarządzającą RPO oraz instytucję
pośredniczącą RPO,
b) prowadzenie doraźnych kontroli – w przypadku uzasadnionego
podejrzenia, że instytucja zarządzająca RPO lub instytucja pośrednicząca
RPO, przestała spełniać którekolwiek z kryteriów desygnacji,
c) monitorowanie wdrożenia zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji
z kontroli,
d) udział w pracach komitetu monitorującego w charakterze obserwatora,
e) udział, w charakterze obserwatora, w pracach komisji oceny projektów
w ramach regionalnego programu operacyjnego;
realizowanie zadań związanych z przygotowaniem programów współpracy
transgranicznej na lata 2021-2027 w ramach Europejskiej Współpracy
Terytorialnej.”;
k)

25)

26)

27)

3)

w § 69:
a)

w pkt 9 w lit. j średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. k w brzmieniu:
„k) wydawanie zgody na budowę obiektu budowlanego, tymczasowego obiektu
budowlanego i urządzenia budowlanego na obszarze Pomnika Zagłady lub
jego strefy ochronnej w rozumieniu ustawy o ochronie terenów byłych
hitlerowskich obozów zagłady;”,

b)

w pkt 19 w lit. a po tiret siódme dodaje się tiret ósme-dziesiąte w brzmieniu:
„- zezwolenia na wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia
pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty
informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko dla inwestycji w zakresie terminalu,
- ustalenia wysokości odszkodowania za szkody oraz zmniejszenie wartości
nieruchomości na skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
wynikającego z wejścia na teren przed wydaniem decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu,
- określenia warunków wykonywania przysługującego inwestorowi prawa do
wejścia na grunty stanowiące własność Skarbu Państwa pokryte wodami,
grunty stanowiące pras drogowy bądź grunty objęte obszarem kolejowym,”,

c)

w pkt 23 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 24 w brzmieniu:
„24) realizowanie zadań wynikających z ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących,
w szczególności:
a) wydawanie opinii w zakresie zgodności wniosku o ustalenie lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej w zakresie zadań rządowych, służących
realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 48 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
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przestrzennym - w odniesieniu do terenów nieobjętych obowiązującymi
planami zagospodarowania przestrzennego,
b) badanie zgodności z prawem uchwał wydanych przez organy jednostek
samorządu terytorialnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej, ustalenia lokalizacji inwestycji towarzyszącej oraz
określenia lokalnych standardów urbanistycznych, w tym:
- przygotowywanie rozstrzygnięć nadzorczych lub decyzji kończących
postępowanie nadzorcze,
- przygotowywanie wskazań na nieistotne naruszenie prawa,
- wydawanie postanowień o wstrzymaniu wykonania uchwały,
- wnoszenie skarg na badane akty do wojewódzkiego sądu
administracyjnego,
c) prowadzenie postępowań należących do Wojewody, jako organu
administracji
architektoniczno-budowlanej
wyższego
stopnia
w stosunku do starostów, w tym wydawanie decyzji w drugiej
instancji.”;
4)

w § 71:
a) w pkt 1 w lit. a po tiret piąte dodaje się tiret szóste i siódme w brzmieniu:
„- nałożenia kary pieniężnej na ostatniego kierownika podmiotu udzielającego
świadczeń zdrowotnych, likwidatora albo syndyka w przypadku niedopełnienia
obowiązków dotyczących postępowania z dokumentacją medyczną po
zaprzestaniu wykonywania działalności leczniczej,
- nałożenia kary pieniężnej na podmiot wykonujący działalność leczniczą
w przypadku zbywania produktów leczniczych, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych wbrew
zakazowi określonemu w art. 87 ust. 5 ustawy - Prawo farmaceutyczne,”,
b)
w pkt 3:
- lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) przeprowadzanie kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą,”,
- lit. f otrzymuje brzmienie:
„f) monitorowanie, przygotowywanie analiz i sprawozdań z zakresu zdrowia
mieszkańców województwa oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
w tym dla potrzeb tworzenia regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych i jej
aktualizacji oraz ustalania priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej,”,
- lit. h otrzymuje brzmienie:
„h) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością i terminowością prac
statystyczno-sprawozdawczych
prowadzonych
przez
jednostki
świadczące usługi medyczne, w tym koordynowanie badań chorobowości
szpitalnej w regionie oraz badań w zakresie informacji o sytuacji
finansowej wybranych podmiotów leczniczych w Systemie Statystyki
w Ochronie Zdrowia,”,
c)
w pkt 5:
- uchyla się lit. f,
- lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) prowadzenie ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów
urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych
szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego,”,
- lit. k otrzymuje brzmienie:
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„k) wydawanie kart doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych
i dyspozytorów medycznych oraz potwierdzanie dopełnienia obowiązku
doskonalenia zawodowego przez ratownika medycznego i dyspozytora
medycznego,”,
- po lit. k dodaje się lit. l w brzmieniu:
„l) prowadzenie spraw związanych z Państwowym Egzaminem z Ratownictwa
Medycznego dla ratowników medycznych;”,
d)
w pkt 7 w lit. j średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. k-n w brzmieniu:
„k) potwierdzanie odbycia szkolenia specjalizacyjnego,
l) przyjmowanie od lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne w trybie
rezydentury deklaracji zobowiązania do wykonywania zawodu lekarza na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie wykonującym działalność
leczniczą, który udziela świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją tego
zobowiązania,
m) wydawanie decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej w przypadku
niewywiązania się przez lekarza odbywającego specjalizację w trybie
rezydentury z zobowiązania do wykonywania zawodu lekarza na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub zaprzestania realizacji programu specjalizacji,
n) rozpatrywanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie
nałożenia kary pieniężnej, o której mowa w lit. m;”,
e) w pkt 11 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) ustalanie w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych
priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej;”;
5)

w § 72 po pkt 1d dodaje się pkt 1e w brzmieniu:
„1e) prowadzenie spraw wynikających z pełnienia przez Wojewodę nadzoru nad
działalnością izb gospodarczych, w tym występowanie do właściwych organów
izby o usunięcie nieprawidłowości w określonym terminie albo występowanie do
sądu o zastosowanie środków określonych w art. 13 ust. 2 ustawy o izbach
gospodarczych;”;

6)

w § 73 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) realizowanie zadań wynikających z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów, w tym:
a) wydawanie decyzji w drugiej instancji o ustaleniu wysokości i okresu
wnoszenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
stanowiących przed dniem przekształcenia własność Skarbu Państwa,
b) wydawanie decyzji w drugiej instancji o ustaleniu wysokości opłaty
jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących
przed dniem przekształcenia własność Skarbu Państwa,
c) wydawanie zarządzeń w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty
i wysokości stawek procentowych bonifikaty od opłaty za dany rok za
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Skarbu
Państwa,
d) wydawanie zarządzeń w sprawie podwyższenia stawki procentowej
bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe stanowiących własność Skarbu Państwa;";
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7)

w § 74:
a) w pkt 1:
- w lit. d tiret czwarte otrzymuje brzmienie:
„- dofinasowanie realizacji zadań w ramach modułu 1 i 2 wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu”,”,
- w lit. e tiret czwarte otrzymuje brzmienie:
„- miejsc udzielania tymczasowego schronienia,”,
- lit. j otrzymuje brzmienie:
„j) koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu połączenia się z rodziną,
w tym zatwierdzanie indywidualnych programów integracji oraz wskazywanie
miejsca zamieszkania,”,
- w lit. o średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. p w brzmieniu:
„p) monitorowanie realizacji na terenie województwa zadań w ramach modułu 1
i 2 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”;”,
b) w pkt 2 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) rozpatrywanie wniosków pracodawców o ponowne rozpatrzenie sprawy
odnośnie przyznania lub utraty statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu
aktywności zawodowej;”,
c) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) realizowanie zadań z zakresu ustawy o Solidarnościowym Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w szczególności:
a) nabór wniosków, w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego,
na dofinansowanie zadań z Funduszu Solidarnościowego i przekazanie
listy rekomendowanych wniosków właściwemu ministrowi,
b) zawieranie
umów
na
dofinasowanie
zadań
z
Funduszu
Solidarnościowego,
c) sprawowanie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań w trybie naboru
wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego oraz koordynowanie
ich wykonania,
d) sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań w trybie naboru wniosków
przez jednostki samorządu terytorialnego i przekazywanie go
właściwemu ministrowi;”,
d) w pkt 5 uchyla się lit. c,
e) w pkt 8:
- lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) udzielanie i rozliczanie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji
rządowej:
- tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie,
- realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz
programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie,”,
- w lit. j średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. k w brzmieniu:
„k) sporządzanie opinii w sprawie ubiegania się o finansowe wsparcie, w ramach
programów ogłoszonych przez ministra właściwego do spraw
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zabezpieczenia
społecznego,
i uprawnionych podmiotów;”,

jednostek

samorządu

terytorialnego

f) w pkt 9:
- w lit. g po tiret piąte dodaje się tiret szóste w brzmieniu:
„- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących
finansowania w stosunku do osób, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b
i pkt 2a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
- - wydatków związanych z dowozem do rodziny zastępczej, rodzinnego domu
dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki
opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,
a także związanych z odwiezieniem dziecka, gdy umieszczenie w pieczy
zastępczej nastąpiło na czas określony,
- - średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka
oraz świadczeń pieniężnych,
- - pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny
zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub
regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,”,
- lit. i otrzymuje brzmienie:
„i) udział w opracowywaniu, realizacji i finansowaniu programu ministra
właściwego do spraw rodziny dotyczącego dofinansowania zadań własnych
gminy i powiatu z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej
w zakresie zatrudniania asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy
zastępczej,”,
- po lit. i dodaje się lit. j i k w brzmieniu:
„j) monitorowanie realizacji przez właściwe organy świadczenia wynikającego
z rządowego programu „Dobry start”,
k) sporządzanie zbiorczego sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania
zadań z zakresu rządowego programu „Dobry start” i przekazywanie go
ministrowi właściwemu do spraw rodziny;”,
g) w pkt 12 w lit. f kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„13) realizacja zadań z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.”;
w § 75 w pkt 10 w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:
„j) potwierdzanie, że grób, którego dotyczy wniosek o wpis do ewidencji grobów
weteranów walk o wolność i niepodległość Polski, nie został wpisany do ewidencji
grobów i cmentarzy wojennych lub nie spełnia przesłanek uznania go za grób
wojenny;”;
9) w § 79 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:
„21) obsługa administracyjno-techniczna Rady do Spraw Rodziny.”;
10) w § 85:
a) w pkt 1 w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:
8)

„h) prowadzenie Punktu Przetwarzania Materiałów Zastrzeżonych;”,
b) pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie:
„12) zapewnienie nadzoru nad działaniem systemu sygnalizacji włamania i napadu
w wyznaczonych strefach ochronnych Urzędu oraz systemów kontroli dostępu
do odrębnie wyznaczonych pomieszczeń chronionych w Urzędzie;
13) przyjmowanie, przekazywanie i konwojowanie przesyłek niejawnych i jawnych
z Poczty Specjalnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz
przyjmowanie i konwojowanie przesyłek niejawnych i jawnych z Zespołu

11

Szyfrów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w tym po godzinach
pracy i w dni wolne od pracy;”;
11)

w załączniku Nr 4 do Regulaminu Urzędu w części I:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Biuro Wojewody:
1) Kolegium Doradcze Wojewody;
2) Rada do Spraw Rodziny.”,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:
1) Wojewódzka komisja do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku
zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej;
2) Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego;
3) Wojewódzki Zespół do realizacji „Programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka
na lata 2018-2020” na obszarze województwa śląskiego;
4) Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Zadań w Zakresie
Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków;
5) Zespół doradczy do spraw bezpieczeństwa imprez masowych;
6) Zespół do realizacji kampanii społecznej pod nazwą „CZAD I OGIEŃ.
OBUDŹ CZUJNOŚĆ” na obszarze województwa śląskiego.”,
c) w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA ŚLĄSKI
Jarosław Wieczorek
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