ZARZĄDZENIE NR 264/17
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 12 września 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., Nr 32/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. oraz Nr 125/17
z dnia 20 kwietnia 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 65 w pkt 3 w lit. c po tiret piąte dodaje się tiret szóste w brzmieniu:
„- wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz
wydawanych orzeczeń lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadających taki
wpis,”;

2)

w § 75:
a) w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) przyjmowanie oświadczeń w sprawach związanych z nabyciem (w drodze
nadania lub uznania) lub utratą obywatelstwa polskiego,”,
b) w pkt 9:
- lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) koordynowanie procesu repatriacji na terenie województwa we współpracy
z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Repatriacji,”,
- po lit. c dodaje się lit. ca-cd w brzmieniu:
„ca) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań w zakresie repatriacji na terenie
województwa,
cb) koordynowanie działań na rzecz adaptacji i integracji repatriantów na terenie
województwa,
cc) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie repatriacji,
cd) prowadzenie rejestru dotyczącego uznania za repatrianta oraz rejestru
dotyczącego udzielania pomocy repatriantom ze środków budżetu
państwa,”,
c) w pkt 22 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 23.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
WOJEWODA ŚLĄSKI
Jarosław Wieczorek

