ZARZĄDZENIE NR 378/15
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 27 lipca 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,
wprowadza się następujące zmiany:
1)

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

2)

uchyla się § 62;

3)

w § 67:
a)

uchyla się pkt 2,

b)

pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) kontrola wykorzystania dotacji udzielonej w ramach rządowego programu
„Radosna
szkoła”
organom
prowadzącym
szkoły
podstawowe
i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w celu zapewnienia
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach;”,

c)

po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:
„5a) w ramach przekazywania wsparcia finansowego w formie dotacji dla organów
prowadzących szkoły podstawowe w ramach Rządowego programu
wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły
artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej
w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa
wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”:
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;”,

d)

uchyla się pkt 6,

e)

pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) przekazywanie dotacji celowych na zadania własne jednostek samorządu
terytorialnego współfinansowanych z kredytów i pożyczek udzielanych przez
międzynarodowe instytucje finansowe;”,

f)

pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w zarządzaniu Zintegrowanym
Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, w tym:
a) kontrola trwałości projektów,
b) odzyskiwanie od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub
pobranego dofinansowania,
c) archiwizacja dokumentów związanych z wdrażaniem programu
operacyjnego,
d) przygotowywanie i udostępnianie informacji związanych z programem
operacyjnym podmiotom uprawnionym do wykonywania czynności
kontrolnych i ewaluacyjnych;”,

g)

uchyla się pkt 17,

h)

pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) archiwizacja dokumentów związanych z wdrażaniem programów Inicjatywy
Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka 2004-2006
i INTERREG IIIA Republika Czeska - Polska 2004-2006;”,

i)

w pkt 19 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) podpisywanie umów o przekazanie środków z rezerwy celowej budżetu
państwa,”,

j)

pkt 20-22 otrzymują brzmienie:
„20) realizowanie zadań Wojewody jako kontrolera w ramach Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –
Republika Słowacka 2007–2013, w tym w szczególności:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

przeprowadzanie kontroli dokumentacji i kontroli na miejscu realizacji
projektu,
wystawianie certyfikatów kontroli pierwszego stopnia,
przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do instytucji
zarządzającej,
przekazywanie informacji niezbędnych do celów statystycznych,
monitoringu finansowego i badań ewaluacyjnych do instytucji
zarządzającej,
przygotowywanie wskazówek, prowadzenie szkoleń i udzielanie
informacji beneficjentom,
współpraca z instytucjami zaangażowanymi w realizację programu,
opiniowanie zmian dokumentów dotyczących projektu lub jego części na
wniosek instytucji zarządzającej,
sporządzanie rocznych planów kontroli na miejscu realizacji projektów,
okresowych zestawień dotyczących przeprowadzenia kontroli na miejscu
realizacji projektów;

21) realizowanie zadań Wojewody jako kontrolera w ramach Programu
Operacyjnego
Współpracy
Transgranicznej
Republika
Czeska
–
Rzeczpospolita Polska 2007-2013, w tym w szczególności:
a)
b)
c)

przeprowadzanie kontroli dokumentacji i kontroli na miejscu realizacji
projektu,
wystawianie poświadczeń kwalifikowalności wydatków,
udział w przygotowaniu umowy o dofinansowanie dotyczącej realizacji
projektów, w części dotyczącej terminów składania raportów oraz
oświadczeń o zrealizowanych wydatkach za część projektu, w przypadku
gdy wojewoda jest właściwy dla partnera wiodącego projektu,
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weryfikowanie poprawności formalnej wystawienia poświadczeń
kwalifikowalności wydatków pozostałych beneficjentów projektu,
w przypadku gdy wojewoda jest właściwy dla partnera wiodącego
projektu,
potwierdzanie wniosku o płatność za projekt, jako potwierdzenia
certyfikacji wydatków w ramach projektu, w przypadku gdy wojewoda jest
właściwy dla partnera wiodącego projektu,
przekazywanie informacji o nieprawidłowościach do instytucji
zarządzającej,
przekazywanie informacji niezbędnych do celów statystycznych,
monitoringu finansowego i badań ewaluacyjnych do instytucji
zarządzającej,
przygotowywanie wskazówek, prowadzenie szkoleń i udzielanie
informacji beneficjentom,
współpraca z instytucjami zaangażowanymi w realizację programu,
opiniowanie zmian dokumentów dotyczących projektu lub jego części na
wniosek instytucji zarządzającej,
wprowadzanie danych o przeprowadzonych kontrolach dokumentacji
i kontrolach na miejscu do elektronicznego systemu monitorującego
MONIT 7+,
weryfikowanie trwałości produktów i rezultatów działań lub ich części
wdrażanych przez beneficjentów;

d)

e)

f)
g)

h)
i)
j)
k)

l)

22) realizowanie zadań związanych z realizacją Programu Interreg V-A Polska –
Słowacja 2014-2020, w tym:
a) wykonywanie zadań kontrolera krajowego projektów,
b) wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem do wdrażania
programu;”,
k)

po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:
„22a) realizowanie zadań związanych z przygotowywaniem czesko-polskiego
programu Interreg V na lata 2014-2020;”,

l)

w pkt 23:
- lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) weryfikowanie i poświadczanie wydatków w celu końcowego zamknięcia RPO
WSL,”,
- uchyla się lit. e;

4)

w § 68 w pkt 18 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) kar i opłat legalizacyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane (decyzja –
I instancja),”;

5)

w § 69 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w brzmieniu:
„19) realizowanie zadań wynikających z ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, w tym:
a) wydawanie w pierwszej instancji decyzji w sprawie:
-

ustalenia lokalizacji
regazyfikacyjnego,

inwestycji

towarzyszących

budowie

terminalu

- pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszących budowie terminalu
regazyfikacyjnego,
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- ustalenia wysokości odszkodowania za szkody oraz zmniejszenie wartości
nieruchomości
na
skutek
ograniczenia
sposobu
korzystania
z nieruchomości wynikającego z decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
towarzyszących budowie terminalu regazyfikacyjnego,
- ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz
Skarbu Państwa, pod realizację inwestycji towarzyszących budowie
terminalu regazyfikacyjnego,
- stwierdzenia wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego na
nieruchomościach przeznaczonych na inwestycje towarzyszące budowie
terminalu regazyfikacyjnego stanowiących własność Skarbu Państwa lub
zarządu w odniesieniu do gruntów w zarządzie Państwowego
Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
- stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego, prawa własności
budynków, innych urządzeń trwale z gruntem związanych i lokali oraz
ustanowienie trwałego zarządu na nieruchomościach stanowiących
własność Skarbu Państwa przeznaczonych na inwestycje towarzyszące
budowie terminalu regazyfikacyjnego,
- ustalenia terminu oraz warunków wycinki drzew lub krzewów oraz ich
uprzątnięcia na nieruchomościach objętych decyzją o pozwoleniu na
budowę inwestycji towarzyszących budowie terminalu regazyfikacyjnego,
jeżeli w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na
budowę inwestycji w zakresie inwestycji towarzyszących budowie terminalu
stała się ostateczna nie dojdzie w tym zakresie do zawarcia porozumienia
między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe
a inwestorem,
b) finansowanie operatów szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców
majątkowych stanowiących podstawę do ustalania wysokości odszkodowań
za nieruchomości nabyte z mocy prawa pod realizację inwestycji
towarzyszących budowie terminalu regazyfikacyjnego,
c) uzgadnianie wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy
prawa na rzecz Skarbu Państwa oraz wypłata odszkodowań,
d) wypowiadanie umów dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości
stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych na inwestycje
towarzyszące budowie terminalu regazyfikacyjnego,
e) ustalenie opłaty z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego oraz opłaty
z tytułu trwałego zarządu.”;
6)

w § 70:
a) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) rozpatrywanie petycji wpływających do Urzędu;”,
b) w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„13) realizowanie zadań wynikających z ustawy o transporcie drogowym w zakresie
dotyczącym dostosowania dworców do udzielania pomocy osobom
niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, w tym:
a)

przeprowadzanie kontroli realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 47b ust.
2 ustawy oraz kontroli zgodności prowadzonej działalności z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011,

b) wydawanie decyzji o nałożeniu kary pieniężnej w przypadku niewykonania
obowiązku, o którym mowa w art. 47b ust. 2-4 ustawy,

4

c) wydawanie decyzji o zawieszeniu zapłaty kary pieniężnej lub decyzji
o umorzeniu kary pieniężnej, o której mowa w lit. b,
d) wydawanie decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za naruszenie przepisów
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 na
przewoźnika drogowego gdy przewozy są realizowane w formie
samorządowego zakładu budżetowego lub podmiot zarządzający dworcem
gdy dworzec stanowi własność samorządu województwa,
e) przyjmowanie analiz i przekazywanie wniosków, o których mowa w ustawie.”;
7)

w § 71 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„13) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie przymusowego wykonania
obowiązkowego szczepienia ochronnego, w tym wydawanie postanowień
o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia.”;

8)

w § 77:
a) w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) nadzór nad obsługą klienta w Urzędzie,”,
b) w pkt 2 lit. l otrzymuje brzmienie:
„l)

9)

organizowanie szkoleń oraz innych form podnoszenia kwalifikacji dla
pracowników Urzędu oraz szkoleń z zakresu merytorycznej właściwości komórek
organizacyjnych Urzędu,”;

w § 78 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) organizowanie druku Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem pkt 6 lit. a, który wchodzi
w życie z dniem 6 września 2015 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
Piotr Litwa
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