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w sprawie ustaleniailościetatów oraz wewnętrznejorganizacji wydzialów
w StarostwiePowiatowymw Slupsku

Na podstawie $ 16 Regulaminu organizacyjn€go starostwa Powiatowego w Słupsku
ustalonegouchwałąRady Powiatu SfupskiegoNr xxxDv296/2009 z dnia 29 grudnia2009 roku

StarostaSlupski
zarz4dza' co następuje:

sr

Ustala się ilość etatów oraz wewnętzną organizację Wydziałów starostwa Powiatowego
w Słupsku,zgodnie z załącznikięmdo niniejszegozarfĄdzę\ia.
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l. WykonanieZarządzeniapowierzasięNaczelnikomWydziałów.
2' Nadzór nadwykonaniemzarządzenia
sprawujesekętaŹ Powiatu.

s3

Traci moc zanĄizelię Nr 9/2010starostysłupskiegoz dnia 26 stycznia2010 roku w sprawie
ustalenia ilości etatów oraz weumętrznęjorganizacji Wydziałów starostwa Powiatowego
w Słupsku.
$4
Zarządzenie
wchodziw życiez dniempodpisania.
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|. struktura wewnętrzna wydzialu oĘanizacyjnego ,,oR''.22 etaty:
1. w składwydziału wchodzi:
l ) oddział obsługi Rady i Zarządu Powiatu w ilości7 etatów ze stanowiskami:

a) Kierownik oddziału,stanowiskods. skargi wniosków
_ biurowejobsługi
b) wieloosoboweds' merytorycznej
i kancelaryjno
ZarząduPowiatu
- biurowejobsfugi
c) wieloosobouTe
ds. merltoryczneji kancelaryjno
Rady Powiatu
d) ds. ogólnoorganizacyjnych,
sprawobywatelskich
i szkoleń
e) ds. obsfugikancelaryjno biurowejStarostyi Wicestarosty
2) oddziałGospodarczyw ilości5 etatówze stanowiskami:
a) Kierownik oddziału
b) ds. zabezpieczenia
narad,ubezpieczenia
orazgospodarowania
mieniemStarostwa,
c) ds. socjalnych,transponui archiwumzakładowego'
d) ds' zaopatrzenia
i administrowania
nieruchomościami
_
3) stanowiskapracy 6 etatów:
a) ds. kadr
b) wieloosoboweinformatyka
c) wieloosoboweds. kontroli
d) ds. wyborów- urzędnikwybolczyorazadministator
danychosobowych
4) Biuro obsługiInteresanta
w ilości3 etatówz wieloosobowym
stanowiskięm
obsługilnteresantów

symbolOR-V
symbolORJ
symbolORJI
symbolORJII
symbolOR-VII
symbolOR-Vt

symbolORJV
symbolOR-Vlll
symbolORJX
symbolOR-X
symbolOR-XII

2. Pracąoddziałówi Biura obsługiInteresanta
kierująKierownicy'
3. PracąWydziałuorganizacyjnego
kierujeSękrętaŹPowiatu.
II' struktura wewnętrznawydzialu Po|ityki spo|ecznej''Ps'' _ 8 etatów:
l. W składWydzialuwchodząnastępującę
stanowiska:
l) wieloosoboweds' organizacjioświaty
i kulturyfizycznej
(symbolPSJjest rozszerzanyliteramiA, B, C przypisanymi
do pracownikówWydziałuobsługujących
w.wym.stanowiska)
2) ds. promocjizdrowia
3) ds. kulturyi ochronyzabytków
4) ds' politykispołecznej

symbolPSJ
symbolPS-II
symbolPSJII
symbolPSJV

2. PracąwydziałukierujęNaczelnik
Ill. struktura wewnętrznawydzialu Finansowo_ Budżetowego
,,FN'' _ 10 etatów:
l. W składWydziałuwchodząnastępujące
stanowiska:
l) SkarbnikPowiatu
symbolFN-I
2) ds. planowaniabudżetuPowiatui Iealizacjizmianw toku
wykonywaniabudżetu
symbolFNJI
3) ds. księgowości
budżetuPowiatu
symbolFN-III
4) ds. sprawozdawczości
budżetowej,
finansowejbudżetu
oraz WieloletniejPrognozyFinansowej
symbolFNJV

5) GłównyKsięgowy
6) ds.dochodówSkarbuPaństwa,windykacji,ewidencjisum
depoz14owych
i obsługikasowej
7) ds.ewidencjiksięgowejwydatkówstarostwa
8) ds' dochodówStarostwai windykacjinależności
9) ds. płac'ewidencjiśrodkówtrwałycb,
wańościniematerialnych
i prawnychoraz ich rozliczeń
l0) ds. dekretacjiwydatkówstalostwai ewidencjiksięgowejdochodów
zasobugeodezyjnego

symbolFN-V
symbolFN-VI
symbolFN.VII
symbolFN.VIII
symbol FNJX
symbol FN-X

2. PracąWydziałukierujeSkarbnikPowiatu'
|v. struktura wewnętrznawydziału Komunikacji i Drogownictwa''KM', - 1l etatów:
1. W składWydziałuwchodząnastępujące
stanowiska:
l) ds. zatŹymanychuprawnieńdo kierowaniai systemówinformatycznychsymbolKM.I
2) ds' wydawaniauprawnieńdo kierowaniapojazdamii kalt parkingowych syrnbol KMJI
3) ds' wydawaniauprawnieńdo kierowaniapojazdami
symbolKMJII
4) wieloosoboweds. rejestBcjipojazdów
symboleKMJV, v,
5) ds. ośrodkówSzkoleniaKierowców,StacjiKontroli Pojazdów
i inżynieriiruchu
6) ds.tmnspońu(licęncje'zaświadczenia,
zezwo]enia)

vt,v , x

symbolKM-VIII
symbolKM.[X

2. PracąWydziałukierujeNaczelnik
v. struktura wewnętrznawydzialu Architek.oniczno_ Budowlanego,,AB' _ 7 etatów:
l. w składwydziałuwchodząnastępujące
stanowiska:
- budowlanejdla
l) wieloosoboweds. administracjiarchitektoniczno
m. Ustka,gm,Ustka,gm. Smoldzino,gm.Damnica,gm.Kobylnica,
gm.Główczyce,gm. słupsk,gm.Potęgowo,gm' DębnicaKaszubska'
gm' Kępice
symbolABJ
(symbolABJ jest rozszerzanyliteramiA, B, C, D, E przypisanymi
do pracownikówWydziałuobsługujących
w.wym.stanowiska)
2) ds. administracjiarchitektonicznobudowlanej
symbolAB-ll
2' PracąWydziałukierujeNaczelnik'
vI. struktura wewnętrznaWydzialu Geodezjii Kańogralii ',GK'' _ 20 etatów:
l' W składWydziałuwchodząnastępujące
stalowiska:
symbolGK-I
1) zastępcaNaczelnikaWydziału
2) ds. rejestracjizgłoszęńi opęratówprzyjmowanych
do zasobu
symbolGKJI
- podziałyi rozgraniczenia symbolGK-III
3) ds. obsługizgłoszęńpmc geodezyjnych
4) ds. kontrolioperatówi biezącejaktualizacjiosnowypomiarowej
i szczegółowej,
wydawaniedecyzjiw zakesie gleboznawczej
klasyfikacji gruntów,
ds. zwięanych z procedurą
zamówieńpublicznych
symbolGKJV
_
prac
g€
o
dezyjnych
pomiary
s}'t.wys
5) ds' obsługizgloszeń
wprowadzanie
symbolGK-V
i inwentaryzacje,
do bazy numerycznejsyt-wys
_
prac
geodezyjnych
podziały
i
rozgraniczenia
6) ds' obsługizgloszęń
symbolGK-VI
_ pomiarys}'t-wys
7) ds.obsługizgłoszeńpracgeodezyjnych
i inwentaryzacje,
wykonywaniekopii z mapewidencyjnych
i sy-wys symbolGK-VII

8) ds. wprowadzaniado bazy podziałów,pomiarówsyt.wys
i inwentaryzacji
symbolGK-VIII
e)ds. obsługizasobuw zakresiekopii z mapewidencyjnychi zasadniczych symbolGK-IX
1 0 )ds. rejestracjizgłoszeńi zleceń
symbolGK-X
. prawnych
1 1 )ds. wypisów i wyrysów do celów administracyjno
symbolGK-XI
12) ds. uzgadnianiadokumentacjiprojektoweji wydawaniaopinii
o pochodzeniugruntów
symbolGK-XII
- pomiarys1t.wysi inwentaryzacje,
13) ds. obsługizgtoszeńpracgeodezyjnych
wprowadzaniedo bazy numerycznejsyt-wys
symbolGK-XIII
14) ds. RejestruCen i wartościNieruchomości
symbolGK-XIV.A
l 5 ) ds. ewidencjigmin:Kobylnica i Damnica
symbolGK-XIV.B
16) ds. ewidencjiMiasta Ustki i Gminy Potęgowo
symbolGK-XIV.C
17) ds. ewidencjigmin:Ustka i DębnicaKaszubska
symbolGK-XIV.D
1 8 )ds. ewidencjigmin:Słupsk Smołdzino
symbolGK-XIV.E
1 e )ds. ewidencjiMiasta i Gminy Kępice orazGminy Główczyce
symbolGK-XIV.F
2. Za stanowiskawymienione w pkt. 1 _ 13 bezpośrednio
odpowiedzialnyjest Zasiępca
NaczelnikaWydziału.
3. PracąWydziałukierujeNaczelnik- GeodetaPowiatowy.
VII. StrukturawewnętrznaWydzialu GospodarkiNieruchomościami
,,GN'' 1' W składWydziałuwchodząnastępujące
stanowiska:
1) ds.zatządzaniai gospodarowania
mieniempowiatu
2) ds,zarządzaniai gospodarowania
mieniemSkarbuPaństwa
3) ds. wyłączeńgruntówz produkcjirolnej
pod
4) ds. zwrotugruntówbędącychw dożywotnimużytkowaniu
przygotowywania
prac
geodezyjnych
zabudowaniami,
zleceń
i wycen
na potrzebygospodarowania
zasobemoraz zamówieńpublicznych
5) ds. scalaniai wymianygruntów'wywłaszczenia,
zasiedzeniaoraz
ustalaniaodszkodowań
6) ds.nadzorunad spółkami,w którychpowiatposiadaudziały

6 etatów:
symbolGN-l
symbolGN-ll
synbol GN-lll
symbolGN-IV
symbolGN-V
symbolGN-VI

2. PracąWydziałukieruje Naczelnik.
VIII. Struktura wewngtrznaWydzia|u Środowiska i Ro|nictwa ,,ŚR'' - maksyma|nieó,5
etatów:
1. W składWydziałuwchodząnastępujące
stanowiska:
l) ds. gospodarkiodpadami,ochlonypowietrza,pozwoleńZintegrowanych'
ochronyprzedhałasemi promieniowaniem
symbolSR- I
2) ds. gospodarkiwodnościekowej,
melioracjiszczegółowej
i pozwoleń
symbolŚR. II
zintegrowanych
przyrody
ds.
i
w
zakesie
środowiska
3)
ockony
budzetu
ochrony
symbolSR-lll
4) ds.geologiii gómictwa
symbolŚR-IV
5) wieloosoboweds' leśnictwa
i łowiectwaorazochronyprzyrody
symbolŚR-V
2. PracąWydziałukierujeNaczelnik.
IX. Struktura wewnętrzna Wydzialu Zarządzania Kryrysowego i obronności,,ZKo,'
- 5,5etatu:
1. W składWydziałuwchodząnastępujące
stanowiska:
l) NaczelnikWvdziału
symbolZKO-lV

planowaniai szkoleniaobronnego,
2) ds. organizacyjnych,
kwalifikacji
wojskowej,akcji kurierskiej'świadczeń
na rzeczobrony!
kancelańitajnej
3) ds. planowaniai szkoleniaobronycywilnej,planowania
i kooldynowaniaewakuacji,przygotowań
publiczneji niepublicznej
stużbyzdrowiana potzeby obronnepaństwa
4) wieloosobowęds. załządzania
kryzysowego,
monitorowalria,
planowania'Ieagowaniai usuwaniaskutków za9lożei!

symbolZKO.I
symbolZKoJI
symbol ZKoJII

2' PracąWydziałukieruje Naczelnik
x. struktura wewnętrznawydziału Rozwoju Powiatu i Inw€ s tycji ,,RPI'' - 7 etatów:
1. W skladWydziałuwchodzi:
l) oddziałPromoc.jii Współpracyw ilości3 etatyzę stanowiskami:
a) Kierownikoddziału,stanowiskods' publicrelations
symbolRPIJ
b) ds.promocjipowiatu
symbolRPI-V
2) stanowiskapracy 3 etaty:
a) ds.rozwojugospodarczego
symbolRPIJI
gospodarczęgo
ds.
rofwoju
b)
i integracjieuropejskiej
symbolRPI-III
c) ds. inwestycji
symbolRPIJV
2. PracąoddziałukierujeKierownik
3. PracąWydziałukieruje Naczelnik
XI. SłużbaBHP - maksymalnie1 etat

symbolBHP

XII. Biuro Ochrony Informacji Niejawnych- maksymalnieI etat

symbol OIN

x]II. Audytor wewnętrzny - maksymalnie1 etat

symbolAw

XIV. PowiatowyRzecznik Konsumentów - maksymalnie1 etat

syrnbolRK

