ZARZĄDZENIE NR 125/17
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 20 kwietnia 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.,
Nr 424/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. oraz Nr 32/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., wprowadza
się następujące zmiany:
1)

w § 21 w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4
w brzmieniu:
„4) zapewniają ochronę interesów Skarbu Państwa w zakresie merytorycznej
właściwości komórki.”;

2)

w § 48 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Trybu uzgodnień, o którym mowa w ust. 5, nie stosuje się do:
1) aktów normatywnych wydawanych przez Wojewodę w trybie pilnym. Decyzję
czy jest to akt wydawany w trybie pilnym podejmuje kierownictwo Urzędu lub
projektodawca. Akty te są uzgadniane tylko z radcą prawnym;
2) zarządzeń Wojewody wydawanych w zakresie gospodarki nieruchomościami,
przygotowywanych przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego. Zarządzenia te
są uzgadniane tylko z radcą prawnym;
3) zarządzeń w sprawie ogłaszania lub odwoływania pogotowia oraz alarmu
przeciwpowodziowego wydawanych przez upoważnionych pracowników
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.”;

3)

w § 65 w pkt 12 lit. f otrzymuje brzmienie:
„f) realizowanie zadań Wojewody związanych z utrzymaniem na terenie województwa
Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego,
umożliwiającego przyjęcie z centrum powiadamiania ratunkowego zgłoszeń
alarmowych, w zakresie określonym w § 4 rozporządzenia Ministra Administracji
i Cyfryzacji w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego
Ratownictwa Medycznego;”;

4)

w § 68:
a) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) obsługa rachunku bankowego dochodów budżetowych oraz rachunku
dochodów środków europejskich;”,
b) uchyla się pkt 12,
c) uchyla się pkt 14,

d) pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) prowadzenie czynności windykacyjnych wobec dłużników Skarbu Państwa;”,
e) w pkt 18 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:
„f) należności Skarbu Państwa wynikających z realizowanych przez Wojewodę
zadań z zakresu wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa;”;
5) w § 69 w pkt 22 w lit. g kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23
w brzmieniu:
„23) reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych
i sądowoadministracyjnych w zakresie merytorycznej właściwości wydziału
związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
w których jedną ze stron lub uczestnikiem postępowania jest Skarb Państwa,
a drugą stroną lub uczestnikiem postępowania jest powiat albo miasto na
prawach powiatu.”;
6) w § 71:
a) uchyla się pkt 2,
b) w pkt 3:
- lit. j otrzymuje brzmienie:
„j) prowadzenie spraw związanych z realizacją Krajowego Programu
Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS,”,
- uchyla się lit. k,
- lit. l otrzymuje brzmienie:
„l) udzielanie i rozliczanie dotacji:
- na realizację zadań zleconych gminom w zakresie kosztów wydawania
przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż
ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,
- na realizację zadań gmin uzdrowiskowych wykonujących zadania własne
związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska,
- na realizację zadań zleconych w zakresie opłacania składek na
ubezpieczenie zdrowotne,
- na realizację zadań w zakresie wydatków z tytułu wynagrodzeń
i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania
zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie ochrony zdrowia,
na realizację zadań w zakresie kosztów związanych z realizacją
postanowień sądowych o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby
chorej psychicznie oraz kosztów związanych z dokonywaniem oceny
zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób
z zaburzeniami psychicznymi,”,
- w lit. m średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. n i o w brzmieniu:
„n) realizacja zadań wynikających z ustawy o zdrowiu publicznym,
o) opiniowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki
samorządu terytorialnego w zakresie zgodności z priorytetami dla regionalnej
polityki zdrowotnej oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego
Programu Zdrowia;”,
c) uchyla się pkt 4,
d) w pkt 5:
- w lit. c po tiret trzecie dodaje się tiret czwarte w brzmieniu:
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„- podmiotów prowadzących kursy doskonalące ratowników medycznych i kursy
doskonalące dyspozytorów medycznych,”,
- lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) udzielanie i rozliczanie dotacji na realizację zadań zespołów ratownictwa
medycznego,”,
- po lit. e dodaje się lit. f-k w brzmieniu:
„f) prowadzenie ewidencji jednostek systemu PRM,
g) prowadzenie ewidencji centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci
i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa
medycznego,
h) podejmowanie działań organizacyjnych zmierzających do zapewnienia
ustawowych parametrów czasów dotarcia zespołów ratownictwa
medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego,
i) opracowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia
założeń dotyczących finansowania zespołów ratownictwa medycznego,
j) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem dyrektorowi oddziału
wojewódzkiego
Narodowego
Funduszu
Zdrowia
przeprowadzenia
postępowania o zawarcie umów z dysponentami zespołów ratownictwa
medycznego na wykonywanie zadań, rozliczanie i kontrolę wykonania tych
umów,
k) wydawanie kart doskonalenia zawodowego dla ratowników medycznych
i dyspozytorów medycznych;”,
e) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) realizowanie zadań z zakresu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, w tym:
a) sporządzanie regionalnej mapy potrzeb zdrowotnych,
b) powoływanie członków Wojewódzkiej Rady do Spraw Potrzeb
Zdrowotnych,
c) powoływanie członków Rady Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia,
d) wydawanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia;”,
f) w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) prowadzenie spraw związanych z realizacją prawomocnych wyroków i ugód
sądowych w zakresie ochrony zdrowia.”;
7) w § 72:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) prowadzenie spraw dotyczących należności i zobowiązań oraz spadków
Skarbu Państwa wynikających z realizacji zadań wymienionych w art. 35 ust.
1 pkt 1-3 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym i art. 117 ust.
9 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem
państwowym, w szczególności:
a) dochodzenie należności Skarbu Państwa w postępowaniu przedsądowym
i sądowym,
b) dochodzenie należności Skarbu Państwa w postępowaniu egzekucyjnym,
c) reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach, gdzie Skarb Państwa
posiada zobowiązanie powstałe w związku z dochodzeniem należności
Skarbu Państwa,
d) reprezentowanie Skarbu Państwa w odniesieniu do spadków
przypadających Skarbowi Państwa, w tym długów spadkowych,
e) udział w postępowaniach upadłościowych, w których Skarb Państwa,
występuje w charakterze wierzyciela;”,
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b) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) koordynowanie w Urzędzie spraw dotyczących rozstrzygania sporów
o właściwość między organami administracji zespolonej w jednym
województwie, z wyłączeniem sporów o właściwość pomiędzy organami
powiatowej administracji zespolonej w jednym powiecie.”;
8) w § 73:
a) w pkt 1:
- w lit. a po tiret dwunaste dodaje się tiret trzynaste w brzmieniu:
„- wygaśnięcia trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości Skarbu
Państwa lub jej części,”,
- w lit. h średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i w brzmieniu:
„i) reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych
i sądowoadministracyjnych w zakresie merytorycznej właściwości wydziału
związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
w których jedną ze stron lub uczestnikiem postępowania jest Skarb Państwa,
a drugą stroną lub uczestnikiem postępowania jest powiat albo miasto na
prawach powiatu;”,
b) uchyla się pkt 3-5,
c) w pkt 6 uchyla się lit. a i c,
d) uchyla się pkt 7,
e) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8)

wykonywanie zadań Wojewody jako organu założycielskiego dla
przedsiębiorstwa państwowego określonych w ustawie o komercjalizacji
i niektórych uprawnieniach pracowników;”,

f) w pkt 9:
- lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) opiniowanie programów likwidacyjnych i aneksów do tych programów,”,
- w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:
„f) ustalanie wynagrodzeń dla likwidatorów;”,
g) w pkt 10 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) sporządzanie dokumentów w sprawie wyznaczenia reprezentanta upadłego,”,
h) uchyla się pkt 12 i 13,
i) pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) realizowanie zadań wynikających z ustawy o zasadach zarządzania mieniem
państwowym, w tym:
a) wykonywanie w imieniu Wojewody uprawnień przysługujących Skarbowi
Państwa wobec innego niż środki finansowe mienia:
- pozostałego
po
zlikwidowanych
państwowych
jednostkach
organizacyjnych lub spółkach z udziałem Skarbu Państwa,
- pozostałego po rozwiązanych bądź wygasłych umowach o oddanie
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b)
c)
d)

e)

f)

przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania,
- przejętego przez Skarb Państwa z innych tytułów,
przejmowanie innego niż środki finansowe mienia pozostałego po
przedsiębiorstwie państwowym wykreślonym z rejestru przedsiębiorców,
przyjmowanie na rzecz Skarbu Państwa darowizn mienia,
gospodarowanie mieniem innym niż finansowe przejętym lub nabytym
przez Skarb Państwa - Wojewodę w związku z realizacją zadań
wymienionych w lit. a-c, w szczególności poprzez:
- zapewnianie wyceny,
- zabezpieczanie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
- naliczanie należności za udostępnienie,
- składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości
oraz wpis w księdze wieczystej,
- zapewnianie ochrony,
sporządzanie planu realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami
Skarbu Państwa, o której mowa w art. 10a ustawy o gospodarce
nieruchomościami,
przekazywanie nieruchomości, wchodzących w skład mienia, o którym
mowa w lit. a-c na rzecz podmiotu wskazanego w żądaniu ministra
właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub ministra właściwego do spraw
zagranicznych;”,

j) w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 i 17 w brzmieniu:
„16) nadzorowanie wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
w województwie, w szczególności poprzez:
a) zatwierdzanie sporządzanych przez starostów planów realizacji polityki
gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz ich zmian,
b) określanie
stopnia
szczegółowości
planu
realizacji
polityki
gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
c) inicjowanie
zmiany
obowiązującego
planu
realizacji
polityki
gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
d) występowanie do starosty o sporządzenie wykazu nieruchomości
wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz
wykazu postępowań
sądowych,
sądowoadministracyjnych lub
administracyjnych dotyczących nieruchomości wchodzących w skład
tego zasobu;
17) opiniowanie wniosków o zatwierdzenie układu oraz o otwarcie
przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego w trybie
przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne, dotyczących przedsiębiorstw
państwowych, dla których Wojewoda pełni funkcję organu założycielskiego.”;
9)

w § 74 w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) przeprowadzanie kontroli realizacji świadczeń rodzinnych, zasiłku dla opiekunów,
świadczenia wychowawczego, świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka,
posiadającego zaświadczenie stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, pomocy osobom uprawnionym do
alimentów oraz działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych;”;

10) w § 75:
a) w pkt 1:
- w lit. a:
-- uchyla się tiret czwarte,
-- tiret szóste otrzymuje brzmienie:
„- wyrażenia zgody, odmowy wyrażenia zgody lub cofnięcia udzielonej zgody na
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udostępnianie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych,”,
- lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) sprawowanie nadzoru nad działalnością gmin w zakresie realizacji
obowiązków określonych w ustawie o ewidencji ludności,”,
- lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) udzielanie i rozliczanie dotacji przeznaczonych dla gmin na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności,”,
b) w pkt 2:
- w lit. a po tiret drugie dodaje się tiret trzecie w brzmieniu:
„- odmowy udostępnienia danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów
Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,”,
- lit. b i c otrzymują brzmienie:
„b) sprawowanie nadzoru nad organami gmin w zakresie realizacji zadań
określonych w ustawie o dowodach osobistych,
c) udzielanie i rozliczanie dotacji przeznaczonych dla gmin na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o dowodach
osobistych,”,
c) w pkt 6 lit. f otrzymuje brzmienie:
„f) udzielanie i rozliczanie dotacji przeznaczonych dla gmin na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu
cywilnego,”,
d) w pkt 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 23 w brzmieniu:
„23) wydawanie zarządzeń zastępczych nadających nazwę budowlom, obiektom
lub urządzeniom użyteczności publicznej, w tym drogom, ulicom, mostom
i placom, zgodnie z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej.”;
11)

1)
2)

w § 83 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
„14) reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniach administracyjnych
i sądowoadministracyjnych w zakresie postępowań rozgraniczeniowych
nieruchomości Skarbu Państwa, w których jedną ze stron lub uczestnikiem
postępowania jest Skarb Państwa, a drugą stroną lub uczestnikiem
postępowania jest powiat albo miasto na prawach powiatu.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem:
pkt 6 lit. d tiret pierwsze oraz tiret trzecie w zakresie dodania lit. k, które wchodzą
w życie z dniem 1 maja 2017 r.;
pkt 6 lit. d tiret trzecie w zakresie dodania lit. g, który wchodzi w życie z dniem
1 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
Jarosław Wieczorek
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