Uchwała Nr XXXV/230/2009
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 30 czerwca 2009 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sztumie.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
/tj. w Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z poźn. zm./ - Rada Powiatu Sztumskiego
uchwala , co następuje :
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sztumie stanowiącym załącznik
Nr 1 do uchwały Nr XVII/115/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 stycznia 2008 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sztumie
dokonuje się następujących zmian :
1/ § 13 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
„ wnioskowanie do Rady o powołanie i odwołanie Skarbnika”,
2/ §13 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„ realizowanie polityki kadrowej i wspólna z Sekretarzem odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów związanych ze stosunkiem pracy”,
3/ § 17 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„ przygotowywanie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty zgodnie z
zakresem działania oraz odpowiedzialność za ich jakość oraz zgodność z prawem”,
4/ § 19 ust. 5 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
„ przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach
lub wydawanie decyzji administracyjnych w imieniu Starosty zgodnie z posiadanym
upoważnieniem”,
5/ w § 21 skreśla się pkt. 15,
6/ wprowadza się § 32 a w brzmieniu:
„Do zakresu działania stanowiska Radcy Prawnego należy w szczególności:
1/świadczenie pomocy prawnej dla Rady, Zarządu i Starosty oraz jednostek
organizacyjnych w Starostwie, a w szczególności :
-udzielanie im porad i konsultacji prawnych,
-sporządzanie opinii prawnych,
-opiniowanie pod względem formalno –prawnym projektów aktów prawnych , w tym
umów i porozumień,
-zastępstwo prawne i procesowe,
2/udzielanie pomocy prawnej dla jednostek organizacyjnych Powiatu w przypadku, gdy
dana jednostka nie zatrudnia radcy prawnego,
3/udzielanie porad prawnych lub konsultacji prawnych dla interesantów Starostwa w
sprawach związanych z realizacją zadań własnych Powiatu przez Wydziały i inne
jednostki organizacyjne,
4/ wykonywanie innych czynności dotyczących obsługi prawnej w zakresie
przewidzianym ustawą o radcach prawnych”,
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7/ § 43 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„Po uzyskaniu opinii właściwej rzeczowo Komisji Rady projekt aktu prawnego
przedkładany jest Radzie do uchwalenia”.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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