
UCHWAŁA NR XIX/181/2012
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. Na wniosek Zarządu Powiatu w Busku – Zdroju, w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 
Powiatowego w Busku – Zdroju uchwalonym Uchwałą Nr XX/184/08 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 
22 października 2008 r. ze zm., wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 wprowadza się następujące zmiany: 

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

"7) ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP, aktów 
wykonawczych wydanych  na jej podstawie oraz innych ustaw szczególnych. 

b) dotychczasowe pkt 7 i 8 otrzymują odpowiednio numer 8 i 9." 

2) w § 16 pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie: 

„9) sprawowanie ogólnego kierownictwa i nadzoru nad realizacją zadań obronnych 
wykonywanych przez powiat w tym przez podległe jednostki organizacyjne, 

10) pełnienie funkcji Szefa Obrony Cywilnej Powiatu i Przewodniczącego Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego.”;

3) w § 21 dodaje się ustęp 9 w brzmieniu: 

„9) Zadaniem sekretarza jest organizowanie i koordynowanie zadań obronnych wykonywanych przez 
starostwo wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, przepisów wykonawczych 
wydanych na jej podstawie, a także z innych ustaw szczególnych.”;

4) w § 25 wprowadza się nastepuące zmiany 

a) skreśla się pkt 14 z zachowaniem ciągłości numeracji 

b) dodaje się pkt od 16 do 19 w brzmieniu: 

„16) wykonywanie zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej wynikających 
z opracowanych planów:  Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz Powiatowego planu zarządzania kryzysowego 
będących w zakresie odpowiedzialności kompetencyjnej danej komórki organizacyjnej i stanowiska 
pracy, 

17) współdziałanie w realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem systemu bezpieczeństwa 
powiatu, w tym przygotowanie do wykonywania zadań Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
oraz funkcjonowaniem na stanowiskach kierowania, 

18) wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz 
zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, zapobiegania klęskom 
żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach 
określonych w ustawach, 

19) uczestniczenie w szkoleniu obronnym organizowanym przez Starostwo oraz organy nadrzędne.”;

5) w § 40 dodaje się pkt 33 w brzmieniu: 
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„33) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem pracowników starostwa od obowiązku pełnienia 
czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, współpraca w tym zakresie 
ze stanowiskiem ds. obronnych.”;

6) w § 46 dodaje się pkt 29 w brzmieniu: 

„29) załatwianie spraw związanych z przejęciem przez powiat porzuconych pojazdów.”;

7) dodaje się § 56 w następującym brzmieniu: 

„ § 56: W przypadku szczególnych zagrożeń, realizację zadań obronnych, zarządzania kryzysowego 
i obrony cywilnej dla starostwa określa Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Busku-
Zdroju na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny." 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu 

Krzysztof Gajek

”.
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Uzasadnienie

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju jest związana 
z koniecznością: 

- wprowadzenia do niego bardziej szczegółowych zapisów z zakresu realizacji ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz 
innych ustaw szczególnych, realizowanych przez starostę, sekretarza oraz komórki organizacyjne Starostwa - 
zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Busku 
– Zdroju. 

- wprowadzeniem zapisu dotyczącego załatwiania spraw związanych z przejęciem przez powiat pojazdów 
porzuconych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 

Z uwagi na powyższe, podjęcie przedmiotowej Uchwały jest zasadne. 
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