Projekt
UCHWAŁA Nr XXXI/223/13
Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 31 października 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Opolu.
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 593 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala
co następuje:
§1
Zmienia się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Opolu stanowiący
załącznik do uchwały Rady Powiatu Opolskiego Nr XVII/194/2013 z dnia 16 maja 2013 r. w
sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu, w ten
sposób, że:
1) zmienia się treść § 21, który po zmianie otrzymuje brzmienie :
1. Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii jest równocześnie Geodetą Powiatowym
oraz odpowiada za prowadzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Opolu.
2. Zastępca głównego księgowego
jest równocześnie Naczelnikiem Wydziału
FinansowoBudżetowego.
3. Sekretarz Powiatu jest równocześnie Naczelnikiem Biura Rady.
4. Pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich wykonuje czynności Kierownika
Kancelarii
Niejawnej.
5. Starosta może upoważnić pracowników, którym powierzono zadania
o szczególnym charakterze do używania tytułu służbowego odpowiadającego
powierzonym zadaniom, jak np. pełnomocnik do spraw, doradca, asystent, rzecznik
prasowy, rzecznik praw konsumenta itd.
6. Wydziały wykonują również w zakresie zadań realizowanych przez Wydział, przyjęte
przez Radę programy, plany, strategie.
2) w § 39 po ust. 8 dodaje się ust. 9 o treści:
9. Z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, a w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z planowaniem, organizacją i zarządzaniem
publicznym transportem zbiorowym na terenie powiatu opolskiego, a wynikających
z przepisów prawa,
2) opracowywanie projektów przepisów porządkowych dotyczących przewozu osób i
bagażu w ramach publicznego transportu zbiorowego,
3) opracowanie projektów umów i porozumień na świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu zbiorowego,
4) ocena i kontrola realizacji usług świadczonych przez operatora i przewoźnika w
zakresie publicznego transportu zbiorowego,
5) organizacja i koordynacja badań oraz analiza potrzeb przewozowych w publicznym
transporcie zbiorowym,

6) koordynacja działań komórek organizacyjnych Urzędu w obszarze zapewnienia
odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w
szczególności w zakresie standardów dotyczących przystanków komunikacyjnych
oraz dworców, zintegrowanych węzłów przesiadkowych, priorytetów zbiorowego
transportu publicznego, wdrożenia zintegrowanego systemu taryfowo – biletowego i
systemu informacji dla pasażera,
7) określanie linii komunikacyjnych funkcjonujących w zakresie publicznego transportu
zbiorowego na terenie powiatu opolskiego,
8) określanie sposobu ustalenia opłat dodatkowych w odniesieniu do powiatowego
transportu zbiorowego,
9) przygotowanie projektu cen urzędowych za usługi przewozowe transportu
zbiorowego na terenie powiatu opolskiego.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Do uchwały zmieniającej Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowe w Opolu
W związku z realizacją przez Wydział Komunikacji zadań wprowadzonych ustawą a dot.
publicznego transportu zbiorowego postanowiono dokonać wpisu do ww. regulaminu
pozwalającego na wykonywanie powierzonych w przepisach prawa zadań.

Dodatkowo dokonano zmiany w § 21 dotyczącej powierzenia Z-cy Głównego Księgowego
odpowiedzialności za wykonywanie przez pracowników Wydziału Finansowo - Budżetowego
zadań realizowanych na ich odcinkach pracy.

