
 

Uchwała Nr  944/2018 

Zarządu Powiatu Mławskiego  

z dnia 28.03.2018r.   

 

w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Mławie    

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1868 ze zm.) Zarząd  Powiatu Mławskiego, uchwala               

co następuje:  

§ 1 

W załączniku do Uchwały Nr 162/2015 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 23.07.2015r.              

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Mławie, 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 2 w pkt. 9 skreśla się oznaczenie publikatora : „tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. 

poz. 595)” 

2) w § 6  

a) w ust. 1 skreśla się oznaczenie publikatora „(Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.)”  

b) w ust. 2 skreśla się oznaczenie publikatora : (Dz. U. z 2011r. Nr 14, poz. 67                     

ze zm.) 

3) w § 23 skreśla się pkt 15; 

4) w § 28 w Wydziale Edukacji i Zdrowia w zakresie zdrowia skreśla się pkt 8                          

5) w § 29 w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Finansowo – Budżetowy  

a) skreśla się pkt 16; 

b) pkt 17 otrzymuje brzmienie: 

„17) obsługi finansowej wydatków osobowych i rozliczeń z nimi związanych;” 

c) pkt 18 otrzymuje brzmienie:  

„18) prowadzenia wymaganej dokumentacji ubezpieczenia społecznego                           

i zdrowotnego;” 

 

 

 



d) pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

„19) zapewnienia terminowej egzekucji należności powiatu dotyczącej najmu, 

dzierżawy, wieczystego użytkowania, trwałego zarządu, sprzedaży majątku                   

i Skarbu Państwa w zakresie prowadzenia gospodarki nieruchomościami;” 

e) po pkt 25 dodaje się pkt 26, pkt 27, pkt 28 w brzmieniu: 

„26)  prowadzenia rozliczeń z jednostkami organizacyjnymi w zakresie podatku 

naliczonego i podatku należnego dotyczących scentralizowanego podatku VAT 

dla powiatu; 

27) nadzoru nad prawidłowością składanych deklaracji częściowych VAT oraz 

przesyłanego Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) przez jednostki organizacyjne 

objęte centralizacją VAT; 

28) terminowego regulowania zobowiązań wobec podmiotów publiczno – 

prawnych (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych);” 

6) w § 32 w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Rolnictwa i Środowiska: 

a) skreśla się pkt 7, pkt 8, pkt 9; 

b) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) sprawowanie kontroli nad działalnością spółek wodnych;” 

c) pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13) zatwierdzanie w drodze decyzji projektów robót geologicznych;” 

d) pkt 30 otrzymuje brzmienie: 

„30) wydawanie zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów;” 

e) skreśla się pkt 32 w brzmieniu: 

f) pkt 44 otrzymuje brzmienie: 

„44) współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz     

 Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa;” 

g)  pkt 46 otrzymuje brzmienie: 

 „46) współpraca z Regionalna Dyrekcją Ochrony Środowiska oraz    

  Państwowym  Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie;” 

h)       po pkt 49 dodaje się pkt 50, pkt 51, pkt 52, pkt 53 w brzmieniu: 

„50) wydawanie decyzji o przejściu do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 

gruntów pokrytych śródlądowymi wodami płynącymi oraz o ich wykreśleniu  

z tego zasobu; 



51) prawo wykonywania pierwokupu przysługującego Skarbowi Państwa                          

w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi; 

52) wydawanie decyzji potwierdzających wygaśnięcie trwałego zarządu wód 

oraz gruntów pokrytych wodami ustanawianego na rzecz regionalnych 

zarządów gospodarki wodnej marszałków województw lub jednostek 

organizacyjnych samorządu województwa wykonujących zadania marszałków 

województw; 

53) wydawanie zaświadczeń z uproszczonych planów urządzenia lasu lub 

inwentaryzacji stanu lasu.”  

7) w § 33 w zakresie Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich: 

a)  pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) oświadczeń majątkowych, oświadczeń o prowadzeniu działalności 

gospodarczej i innych;” 

b) pkt 50 otrzymuje brzmienie: 

„50) prowadzenia strony internetowej Powiatu Mławskiego oraz strony 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej starostwa Powiatowego w Mławie;” 

      c) pkt 51 otrzymuje brzmienie: 

„51)  administrowania strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Mławie;” 

     d) po pkt 62, dodaje się pkt 63, pkt 64, pk 65 w brzmieniu:  

„63) przeprowadzania procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym 

kierownicze stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym oraz 

przeprowadzania procedury naboru na kierowników powiatowych jednostek 

organizacyjnych (z wyłączeniem szkół i placówek oświatowo – wychowawczych); 

64) prowadzenia okresowej oceny pracowników starostwa oraz kierowników 

powiatowych jednostek organizacyjnych (z wyłączeniem szkół i placówek 

oświatowo – wychowawczych); 

     65) sprawowania nadzoru nad działalnością fundacji; 

8) w § 33 w Dziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w zakresie  spraw 

obronnych  skreśla się pkt 13;  

9) w § 36 w zakresie zadań realizowanych przez Pełnomocnika ds. Ochrony 

Informacji Niejawnych w pkt 10 słowa „sprawowanie nadzoru nad kancelarią 

niejawną” zastępuje się słowami: „prowadzenie i nadzór nad kancelarią niejawną”.  

 



 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

                                                                   Zarząd Powiatu Mławskiego 

  

                                                     1. Włodzimierz A. Wojnarowski ……/-/…….. 

                                                     2. Barbara Gutowska ………………/-/………  

                                                     3. Marcin Burchacki ………………/-/……….  

                                                     4. Michał Danielewicz ……………/-/……….  

                                                     5. Marek Wiesław Linkowski ……/-/…….. 

 

 

 


