UCHWAŁA Nr 230.2020
ZARZĄDU POWIATU W GIŻYCKU
z dnia 28 lipca 2020 roku
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego
w Giżycku
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) Zarząd Powiatu w Giżycku uchwala,
co następuje:
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Giżycku stanowiącym
załącznik do uchwały
Nr 486.2019
Zarządu Powiatu w Giżycku
z dnia
16 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Giżycku wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć wydział, zespół, biuro,
samodzielne stanowisko.”
2) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Starostwa wchodzą następujące wydziały, biura, zespoły
i samodzielne stanowiska, którym przy oznaczaniu akt przypisuje się następujące
symbole:
1) Wydział Organizacyjny
- WO
2) Wydział Finansowy
- WF
3) Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
- WG
- Geodeta powiatowy
- GP
4) Wydział Komunikacji
- WK
5) Wydział Budownictwa
- WB
6) Wydział Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa - WŚ
7) Wydział Spraw Obywatelskich
- WSO
8) Biuro Rady
- BR
9) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności –
- ZON
10) Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej/
Audytor wewnętrzny
- KZ
11) Powiatowy Rzecznik Konsumentów
- PRK
12) Samodzielne Stanowisko ds. Informatyki
- SI
13) Samodzielne Stanowisko ds. archiwum
- SA
14) Inspektor Ochrony Danych
- IOD.”
3) W § 23 ust. 2 uchyla się pkt 4.
4) W § 23 dodaje się ust. 17 w brzmieniu:
„17. z zakresu ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych
jednostek pływających o długości do 24 m .”
1) rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
5) § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – „ZON”

realizuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i wydanych
na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz innych aktów prawnych,
a w szczególności:
1) wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły
16 roku życia;
2) wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły
16 rok życia;
3) wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających
orzeczenia
o
inwalidztwie
lub
niezdolności
do
pracy;
4) wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień
niepełnosprawności
osobie
posiadającej
prawomocne
orzeczenie
o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo
prawomocne orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień;
5) wydawanie kart parkingowych;
6) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej w zakresie orzecznictwa,
7) wprowadzanie danych do Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu
Orzekania o Niepełnosprawności;
8) przygotowywanie kwartalnych informacji o realizacji zadań;
9) zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania posiedzeń składów
orzekających;
10) gromadzenie i przechowywanie materiałów związanych z orzekaniem;
11) kierowanie osób ubiegających się o wydanie orzeczenia
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do wojewódzkiego
zespołu na badania specjalistyczne;
12) organizowanie pracy zespołu.”
6) Schemat struktury organizacyjnej Starostwa stanowiący załącznik do Regulaminu
Organizacyjnego otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Giżyckiemu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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