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w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego StarostwaPowiatowegow Pruszkowie
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U.z2017
co następuje:

r. poz. 1868 iz

2018 r. poz. 130), Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

uchwala,

$ 1. W załączniku do uchwały nr 246/1 8 13/201 8 Zarządu Powiatu Pruszkowskiego z dnia 19 marca
2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Pruszkowie wprowadza się
następujące zmiany:
1) $ 17 otrzymuje brzmienie:

,,$ 17. 1. W skład starostwa wchodzą następqące komórki organizacyjne, stosujące w oznaczaniu

spraw symbole:
1) Wydział Obsługi Urzędu -- WO;
2) Wydział Obsługi Mieszkańców-- WOM;
3) Wydział Architektury -- WA;
4) Wydział Inwestycj i i Ochrony Srodowiska -- WLOS;
5) Wydział Funduszy Zewnętrznych -- WFZ;
6) Wydział Geodezji i GospodarkiNieruchomościami WGN;
7) Wydział Budżetu i Finansów -- WF;
8) Wydział Edukacji i Sportu -- WE;
9) Biuro Rady-- BR;
10) Biuro Zarządu-- BZ;
11) Biuro Powiatowego RzecznikaKonsumentów RK;
12) Zespół Ochrony Zdrowia ZZ;
13) Zespół Radców Prawnych -- RP;
14) Zespół Zarządzania Kryzysowego zzK;

15) ZespółInformatyki--Zl;
16) ZespółKontroli Wewnętrzną-- ZKW;
17) ZespółZamówieńPublicznych ZP
2. W skład starostwa wchodzą następujące stanowiska, stosującew oznaczaniu spraw symbole:

1) AudytorWewnętrzny- AW;
2) Geolog Powiatowy - GE;
3) Geodeta Powiatowy

GP;

4) samodzielne stanowisko ds. racjonalizacji procesów zarządczych

SR.";

2) $ 26 otrzymuje brzmienie

,,$26
Biuro Rady

Do zakresu działania Biura Rady należy w szczególności kompleksowa obsługa rady, zgodnie
Łooleceniami pr4ęWQdniczącegg, a w szczególipśęŁ

1) prowadzenie dokumentacji pracy rady;
2) prowadzenie rdestru uchwał rady oraz ich przechowywanie;
3) organizowanie seqi rady i posiedzeń komiqi oraz udostępnianie radnym projektów uchwał
i innych materiałów w sposób określony w statucie powiatu;

4) prowadzenie reijestru interpelaclji, zapytań i wniosków radnych oraz nadzór nad terminowością
udzielania odpowiedzi.";

3) po $ 26 dodge się $ 26a i$ 26b w brzmieniu
,,$ 26a
Biuro Zarządu
Do zakresudziałania Biura Zarządu należy:
1) kompleksowa obsługa zarządu, w tym:
a) prowadzenie dokumentacji prac zarządu,

b)przekazywanie pod obrady zarządu zaopiniowanych projektów uchwał z komórek
organizacyjnych starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu,
c) zawiadamiania o terminach obrad zarządu komórek organizacŃnych starostwa,jednostek
organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży oraz gmin powiatu,
d) prowadzenierdestru uchwał zarządu,ich przekazywanieoraz publikacja;
2) prowadzenie spraw kadrowych;
3) wykonywanie zadań z zakresukultury i promocji powiatu, w tym:
a) prowadzenie rejestru instytucji kultury powiatu,
b) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem zadań organizatora wobec powiatowych
instytuclji kultury, a także zadań powiatową biblioteki publiczną dla powiatu
pruszkowskiego,
c) organizowanie uroczystości powiatowych patriotyczno-narodowych,rocznicowych oraz
imprez promocyjnych i okolicznościowych,
d) wspieranie jednostek organizacŃnych powiatu w zakresie podejmowanych działań
promocyjnych i kreowaniapozytywnego wizerunku powiatu;
4) utrzDfmywanie i poszerzanie efektywnych relacji starostwa i powiatu ze środkami publicznego
przekazu, a także bieżąca analiza informacji prasowych

y óuu.
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
1. Do zadań Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności organizowanie
i prowadzenie poradnictwa konsumenckiego przez udzielanie porad prawnych oraz prowadzenie
mediacji w załatwianiu spraw konsumenckich.
2. Biurem kieruje Powiatowy Rzecznik Konsumentów, który przy pomocy Biura wykonuje sw(}je
zadania.";
4) $ 34 uchyla się

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pruszkowskiemu

$ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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