KOMPENDIUM
ZADAŃ DLA POWIATÓW
Z ZAKRESU DZIAŁANIA
WOJEWODY
I ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W WOJEWÓDZTWIE

Spotkanie z Prezydentami Miast
i Starostami Powiatów
Poznań, 16 grudnia 2014 r.

Spis treści
Bezpieczeństwo i zarządzania kryzysowe

3

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

9

Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo

11

Finanse i budżet

13

Informatyka

14

Infrastruktura i rolnictwo

14

Integracja społeczna

14

Kontrola, prawo i nadzór

14

Sprawy obywatelskie i cudzoziemców

16

Organizacja i administracja

17

Polityka społeczna

17

Skarb państwa i nieruchomości

18

Nadzór geodezyjny i kartograficzny

19

Melioracje i urządzenia wodne

19

Orzekanie o niepełnosprawności

19

Sprawy sanitarno-epidemiologiczne

20

Weterynaria

22

2

BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Prowadzenie dokumentacji planowania
operacyjnego:
plan operacyjny funkcjonowania powiatu,
karty realizacji zadań operacyjnych,
plan pozamilitarnych przygotowań obronnych
1
powiatu,
zestawienia niezbędne do przekazania
w ramach Narodowego kwestionariusza
pozamilitarnych przygotowań obronnych.

Dz. U. 2004 Nr 152 poz. 1599
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15
czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu
planowania i finansowania zadań
wykonywanych w ramach przygotowań
obronnych państwa przez organy administracji
rządowej i organy samorządu terytorialnego.

Rozdział zadań operacyjnych na służby
zespolone szczebla powiatowego

Zarządzenie Nr 631/11 Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 14 października
2011 r. w sprawie określenia zasad realizacji
zadań wykonywanych na poziomie
powiatowym w ramach przygotowań
obronnych państwa na terenie województwa
wielkopolskiego.

Akcja Kurierska
Zorganizowanie doręczania i doręczanie kart
powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych,
okresowej służby wojskowej oraz do czynnej
służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia
mobilizacji i w czasie wojny.

Dz. U. z 2012 r. poz. 461
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej
Dz. U. z 2014 r. poz. 3
Akt wykonawczy, rozporządzenie Ministrów
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony
Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca
2002 r. w sprawie trybu doręczania kart
powołania i rozplakatowania obwieszczeń o
stawieniu się osób do czynnej służby
wojskowej.
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3

Uruchomienie w warunkach wystąpienia
zagrożenia bezpieczeństwa państwa
4 procedur związanych z podwyższaniem
gotowości obronnej powiatu.

Dz. U. z 2012 r. Nr 461
Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o
powszechnym obowiązku obrony
Rzeczpospolitej Polskiej.

Utrzymanie w ciągłej gotowości do pracy
Głównego Stanowiska Kierowania w stałej
siedzibie oraz przygotowanie do pracy
5 Głównego Stanowiska Kierowania
w zapasowym miejscu pracy i utrzymanie
go w ciągłej gotowości do przyjęcia zadań

Dz. U. z 2004 r. Nr 16 poz. 152
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad
wykonywania zadań w ramach powszechnego
obowiązku obrony.

Utworzenie systemu stałego dyżuru starosty.
6

Zarządzenie Nr 181/04 Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 5 kwiecień 2011 r.
w sprawie tworzenia w stanie stałej gotowości
obronnej państwa systemu stałych dyżurów.

Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Dz. U. z 2014 r. Nr 16, poz. 150
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
7
13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia
obronnego.

3

BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Opracowanie planu przygotowania
podmiotów leczniczych powiatów na
potrzeby obronne państwa.
opracowanie planu organizacji
i funkcjonowania zastępczych miejsc
szpitalnych,
8
zatwierdzanie planu przygotowania podmiotów
leczniczych na potrzeby obronne państwa,
zatwierdzanie planu wydzielania łóżek dla
służb mundurowych w podmiotach leczniczych.

Dz. U. z 2012 r. poz. 741
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków
i sposobu przygotowania oraz wykorzystania
podmiotów leczniczych na potrzeby obronne
państwa oraz właściwości organów w tych
sprawach

.
Opracowanie planu kontroli realizacji zadań
obronnych
Organizacja i prowadzenie kontroli
9
problemowych.

Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 151
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli
wykonywania zadań obronnych

Opracowanie własnego i zbiorczego
zestawienie, z terenu powiatu, terminów
kontroli.
10 Opracowanie i przesłania do Wojewody
zbiorczego sprawozdania z przeprowadzonych
kontroli problemowych

Zarządzenie Nr 172/11 Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie koordynowania kontroli realizacji
zadań obronnych na
terenie województwa wielkopolskiego

Postępowanie z dokumentacją archiwalną
planowania operacyjnego

Dz. U. z 2010 r. Nr 34 poz. 181
w sprawie postępowania z dokumentacją
w komórkach organizacyjnych wykonujących
zadania w zakresie obronności
i bezpieczeństwa państwa.

Wykonywanie i postępowanie z
dokumentacją niejawną

Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych .

11

12

Reklamowanie z urzędu i na wniosek
Zwolnienia z obowiązku czynnej służby
wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji
i w czasie wojny dokonują w drodze
reklamowania wojskowi komendanci
13 uzupełnień na podstawie zawiadomień
i wniosków organów administracji publicznej
oraz kierowników urzędów jednostek
samorządu terytorialnego.

Organizacja i realizacja zadań Punktu
Kontaktowego HNS

Dz. U. z 2012 r. poz. 461
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej
Dz. U. z 2004 r. Nr 210 poz. 2136
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
21 września 2004 r. w sprawie reklamowania
od obowiązku pełnienia czynnej służby
w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie
wojny.
Zarządzenie Nr 271 Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 22 lipca 2009 r.
w sprawie punktów kontaktowych Host
Nation Support (HNS).

14
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Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Przygotowanie planów zarządzania
kryzysowego:
przygotowanie struktur uruchamianych
w sytuacjach kryzysowych;
przygotowanie i utrzymywanie zasobów
niezbędnych do wykonywania zadań ujętych
w planie zarządzania kryzysowego;
utrzymywanie baz danych niezbędnych
w procesie zarządzania kryzysowego;
15 przygotowywanie rozwiązań na wypadek
zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania
infrastruktury krytycznej;
zapewnienie spójności między planami
zarządzania kryzysowego a innymi planami
sporządzanymi w tym zakresie przez właściwe
organy administracji publicznej, których
obowiązek wykonania wynika z odrębnych
przepisów.

Dz. U. z 2013 r. poz. 1166
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym

Kierowanie monitorowaniem, planowaniem, Dz. U. z 2013 r. poz. 1166
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.
reagowaniem i usuwaniem skutków
o zarządzaniu kryzysowym
zagrożeń na terenie powiatu.
Realizacja zadań z zakresu planowania
cywilnego, w tym:
opracowywanie i przedkładanie wojewodzie
do zatwierdzenia powiatowego planu
zarządzania kryzysowego,
realizacja zaleceń do powiatowych planów
zarządzania kryzysowego,
16 wydawanie organom gminy zaleceń do
gminnego planu zarządzania kryzysowego,
zatwierdzanie gminnego planu zarządzania
kryzysowego
organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony
infrastruktury krytycznej,
kierowanie pracami powiatowego zespołu
zarządzania kryzysowego, określanie
organizacji i sposobu działania powiatowego
centrum zarządzania kryzysowego.
Uczestnictwo w procedurach wynikających
z planu wprowadzania ograniczeń w zakresie
obrotu paliwami i zmniejszania zużycia
paliw.
Koordynacja kontroli przestrzegania
ograniczeń, koordynacja zbierania informacji
do wykazu podmiotów o szczególnym
17 znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub
gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub
bezpieczeństwa obywateli, mających prawo
pierwszeństwa do zaopatrywania się w paliwa
pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy
naftowej lub paliw, mających siedzibę na
obszarze ich właściwości.

5

Dz. U. z 2007 r. Nr 52, poz. 342
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach
ropy naftowej, produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasadach postępowania
w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku
naftowym
Dz. U. z 2007r. Nr 87, poz. 582
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
24 kwietnia 2007 r. w sprawie organów
uprawnionych do wydawania odbiorcom
upoważnień do zakupu paliw oraz wzorów
tych upoważnień

BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Starosta jest terenowym organem obrony
cywilnej i ma prawo tworzyć formacje
18
obrony cywilnej.

Dz. U. z 2012 r. poz. 461
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej

Do zakresu działania szefów obrony cywilnej
powiatów, na ich obszarze działania, należy
między innymi:
- opracowywanie planu obrony cywilnej,
19 - opiniowanie planów obrony cywilnej gmin,
- ustalanie zadań i kontrola ich realizacji oraz
koordynacja i kierowanie działalnością
w zakresie przygotowania i realizacji
przedsięwzięć obrony cywilnej

Dz. U. z 2002 r. poz. 850
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej
Kraju, szefów obrony cywilnej województw,
powiatów i gmin

Starosta odpowiada za zaplanowanie i
organizację dystrybucji tabletek jodowych
na terenie powiatu zgodnie z planem
wojewódzkim
20

Utrzymanie w aktualności posiadanych baz
danych niezbędnych w procesie zarządzania
kryzysowego
Baza jest częścią składową Planu Zarządzania
Kryzysowego i musi być na bieżąco
aktualizowana;
Zasady przesyłania pliku aktualizacyjnego:
21
1) każdorazowo po wprowadzeniu zmian,
2) jeżeli nie wprowadzono zmian, to po 90
dniach od ostatniego transferu danych
(potwierdzenie danych);
W związku z wyborami samorządowymi
przesłać plik aktualizacyjny, uwzględniający,
stan faktyczny po wyborach.
Organizacja i funkcjonowanie powiatowego
centrum zarządzania kryzysowego
Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania
powiatowego centrum zarządzania
kryzysowego w celu zapewnienia przepływu
informacji na potrzeby zarządzania
kryzysowego
22
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Dz. U. z 2014 r. poz. 1512
Ustawa prawo atomowe z dnia
29 listopada 2000 r.
Dz. U. z 2005 r. Nr 20 poz. 169
Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
planów postępowania awaryjnego
w przypadku zdarzeń radiacyjnych
Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1065
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
informacji wyprzedzającej dla ludności
na wypadek zdarzeń radiacyjnych
Dz. U. z 2013 r. poz. 1166
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym

Dz. U. z 2013 r. poz. 1166
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym.
Zarządzenie Nr 198/13 Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r.
w sprawie przygotowania
i zapewnienia działania wojewódzkiego
systemu wykrywania i alarmowania oraz
wczesnego ostrzegania w województwie
wielkopolskim.

BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Zapewnienie współdziałania z centrami
zarządzania kryzysowego administracji
publicznej
Zapewnienie przepływu informacji
w przypadku wystąpienia lub potencjalnych
zagrożeń na terenie powiatu pomiędzy
powiatowym centrum zarządzania kryzysowego
a Centrum Zarządzania Kryzysowego
23
Wojewody Wielkopolskiego
przy wykorzystaniu między innymi Centralnej
Aplikacji Raportującej (CAR), jak również
pomiędzy centrami zarządzania kryzysowego
sąsiednich powiatów

Dz. U. z 2013 r. poz. 1166
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym.
Zarządzenie Nr 198/13 Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r.
w sprawie przygotowania
i zapewnienia działania wojewódzkiego
systemu wykrywania i alarmowania
oraz wczesnego ostrzegania w województwie
wielkopolskim.
Procedura obiegu informacji pomiędzy
krajowymi organami i strukturami zarządzania
kryzysowego (Załącznik do pisma RCB Nr
WP.4163.1.1.2014.MS z dnia 20.11.2014 r.)

Ostrzeganie i alarmowanie ludności o
zagrożeniach oraz informowanie o zasadach
zachowania się przed i w trakcie ich
wystąpienia
Zapewnienie nadzoru nad funkcjonowaniem
systemu wykrywania i alarmowania oraz
systemu wczesnego ostrzegania ludności

Dz. U. z 2013 r. poz. 1166
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym.
Dz. U. z 2013 r. poz. 96
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów
wykrywania skażeń i powiadamiania
o ich wystąpieniu oraz właściwości organów
w tych sprawach.
Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej
Kraju, szefów obrony cywilnej województw,
powiatów i gmin.
Zarządzenie Nr 198/13 Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r.
Wielkopolskiego z dnia 9 lutego 2010 r.
w sprawie przygotowania
i zapewnienia działania wojewódzkiego
systemu wykrywania i alarmowania oraz
wczesnego ostrzegania w województwie
wielkopolskim.

Ewakuacja
Plan ewakuacji/przyjęcia ludności Ewakuacja
III stopnia
Plan ewakuacji/przyjęcia ludności powiatu
Ewakuacja I i II stopnia

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej
Kraju, szefów obrony cywilnej województw,
powiatów i gmin
Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju
z dnia 17 października 2008 r. w sprawie
zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia
na wypadek masowego zagrożenia.
Wytyczne wojewody wielkopolskiego szefa
obrony cywilnej województwa z dnia
5 czerwca 2009 r. w sprawie zasad planowania
ewakuacji ludności i opracowania planów
ewakuacji w województwie wielkopolskim

24

25
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Podstawa prawna

Ochrona przeciwpowodziowa
Powiat w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej ma obowiązek
wyposażenia i utrzymania powiatowego
magazynu przeciwpowodziowego.
26
Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony
przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje
pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
Dokonuje oceny stanu zabezpieczenia
przeciwpowodziowego.

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym

27

Łączność radiowa systemu ZK
Prawo telekomunikacyjne to podstawowy akt
prawa krajowego ustanawiający ramy prawne
dla funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego
oraz zakresu działalności urzędu regulacyjnego
w Polsce – dotyczy pozwoleń radiowych na
wykorzystywane częstotliwości na potrzeby
budowy systemu łączności radiowej służb na
terenie województwa.
28 Wykorzystanie kanału B112
na potrzeby bezpośredniej komunikacji
pomiędzy dowódcami poszczególnych służb
oraz między ratownikami (funkcjonariuszami)
bezpośrednio na miejscu prowadzenia działań.
Włączenie zespołów ratownictwa medycznego
do radiowej sieci współdziałania MSW.

29 Współdziałanie z centrami zarządzania
kryzysowego organów administracji
publicznej. Nadzór nad funkcjonowaniem
systemu wykrywania i alarmowania oraz
systemu wczesnego ostrzegania ludności
Zapewnienie łączności pomiędzy
współdziałającymi komórkami ZK
województwa, powiatu, gminy m.in.
z wykorzystaniem łączności radiowej.
30 Budowa wysokościowej infrastruktury
telekomunikacyjnej (radiowej)
Wymagania wynikające z Prawa budowlanego
dotyczące szczegółowych warunków
technicznych obiektów telekomunikacyjnych,
w tym masztów radiowych.
31 Współpraca z klubami, stowarzyszeniami
krótkofalowców
W zakresie organizacji rezerwowej łączności
radiowej na obszarze RP w przypadkach
niesprawności komercyjnych systemów
telekomunikacyjnych.

8

Dz. U. z 2014. r. poz. 243
Ustawa z 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne

Dz. U. z 2011 r. Nr 46. poz. 239
Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
z 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych
zasad organizacji krajowego systemu
ratowniczo – gaśniczego (§ 4 ust. 3 pkt 7)
Zasady organizacji i funkcjonowania
radiowej sieci współdziałania służb
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z 30 kwietnia 2012 r.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1166
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym

Dz. U. z 2005 r. Nr 219. Poz. 1864
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26 października 2005 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.
Porozumienie z 7 maja 2013 r. pomiędzy
Ministrem Administracji i Cyfryzacji
a Polskim Związkiem Krótkofalowców
w sprawie współpracy przy podejmowaniu
działań wspomagających przekazywanie
informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych
i innych podobnych zdarzeń zagrażających
bezpieczeństwu powszechnemu .

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Organem administracji rządowej
Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz.1687
odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i porządek Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji
publiczny na terenie województwa jest
wojewoda przy pomocy komendanta
wojewódzkiego Policji działającego w jego
imieniu, albo komendant wojewódzki Policji
działający w imieniu własnym, w sprawach:
- dot. czynności operacyjno-rozpoznawczych,
1
dochodzeniowo-śledczych i ścigania
wykroczeń,
- wydawania indywidualnych aktów
administracyjnych (na podstawie ustaw),
natomiast na terenie powiatu właściwy
terytorialnie Komendant Powiatowy (Miejski)
Policji.

Komendanta powiatowego (miejskiego) Policji Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
powołuje i odwołuje komendant wojewódzki
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.
2
Policji, po zasięgnięciu opinii starosty.
o samorządzie powiatowym
Powiat wykonuje określone ustawami zadania
publiczne o charakterze ponadgminnym w
zakresie min.:
- porządku publicznego i bezpieczeństwa
3
obywateli,
- obronności,
- ochrony praw konsumentów

Dz. U. z 2011 r. Nr 287 poz. 1687
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji

Rada powiatu zobowiązana jest do uchwalania Dz. U. z 2011r. Nr 287 poz. 1687
Powiatowego programu zapobiegania
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji
4 przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa
obywateli i porządku publicznego
Starosta tworzy i przewodniczy Komisji
Dz. U. z 2011r. Nr 287 poz.1687
bezpieczeństwa i porządku, w skład której
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji
wchodzi między innymi dwóch przedstawicieli
Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Policji.
Do zadań Komisji należy na przykład:
- ocena poziomu zagrożenia porządku i
bezpieczeństwa,
- opiniowanie prac służb odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo i porządek publiczny,
5
- opracowanie projektu powiatowego programu
zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego;
- opiniowanie projektu budżetu powiatu w
zakresie dot. bezpieczeństwa obywateli.
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BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Rada powiatu może :
Dz. U. z 2011 r. Nr 287 poz. 1687
- uczestniczyć w pokrywaniu wydatków
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji
inwestycyjnych, modernizacyjnych lub
remontowych,
- uczestniczyć w kosztach utrzymania i
funkcjonowania jednostek organizacyjnych
Policji,
- uczestniczyć w kosztach zakupu niezbędnych
dla ich potrzeb towarów i usług,
6 - uczestniczyć w pokrywaniu kosztów
zwiększenia etatów Policji w rewirach i
posterunkach;
- przyznać rekompensaty pieniężne za
dodatkowy czas służby policjantów;
- przyznać nagrody za osiągnięcia w służbie.
Przekazanie przez Radę powiatu środków
następuje w drodze porozumienia z właściwym
miejscowo Komendantem Powiatowym
(Miejskim) Policji.
Starosta może żądać - z wyłączną
Dz. U. z 2011r. Nr 287 poz.1687
odpowiedzialnością za treść - od Komendanta
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji
Powiatowego (Miejskiego) Policji
przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem
prawnym lub podjęcia działań zapobiegających
naruszeniu prawa, a także zmierzających do
usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa i
7 porządku publicznego. Nie może ono dotyczyć
wykonania konkretnej czynności służbowej ani
określać sposobu wykonania zadania przez
Policję. Ponadto starosta jako przewodniczący
Komisji bezpieczeństwa i porządku może żądać
od Policji dokumentów i informacji o ich pracy
za wyjątkiem określonych w ustawie akt i
materiałów

8

Komendanci Powiatowi (Miejscy) Policji
Dz. U. z 2011r. Nr 287 poz. 1687
zobowiązani są do przedstawiania - corocznie – Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji
sprawozdania ze swojej działalności oraz
art. 10
informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa
publicznego starostom i radom powiatu. Na
ich podstawie rada powiatu może podjąć
uchwałę o zagrożeniach istotnych dla
społeczności lokalnej (nie może jednak ona
dotyczyć wykonania przez Policję konkretnej
czynności lub określenia sposobu).
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I RATOWNICTWO
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Realizacja „Programu Ratownictwa
i Ochrony Ludności na lata 2014-2020”

Uchwała Nr 59/2014 Rady Ministrów
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

1

Określanie zadań dla krajowego systemu
ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu,
m.in. poprzez realizację „Strategii ratownictwa
2 i ochrony przeciwpożarowej dla województwa
wielkopolskiego na lata 2010-2020” oraz
strategii powiatowych, które są w każdym
powiecie w województwie wielkopolskim

Dz. U. z 2009 r. nr 178 poz. 1380
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Wykonywanie zadań w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i
utrzymania powiatowego magazynu
3 przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i
zapobiegania innym nadzwyczajnym
zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz
środowiska

Dz. U. z 2013 r. poz. 595
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym

Wydawanie decyzji w sprawie pozwolenia na Dz. U. z 2013 r. poz. 1409
użytkowanie obiektu budowlanego (po
Ustawa Prawo budowlane
4
zajęciu stanowiska przez właściwego
komendanta miejskiego/powiatowego PSP)
Zapewnienie bezpieczeństwa
5 przebywających osób w obiektach
należących do właściwości starosty

Dz. U. z 2009 r. nr 178 poz. 1380
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Uzgadnianie planów zagospodarowania
6 przestrzennego

Dz. U. z 2012 r. poz. 647
Ustawa z dnia 27 marca 2002 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym

Informowanie społeczeństwa o zagrożeniach
występujących na terenie powiatu m.in. dot.
7 występowania zakładów o dużym i
zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii
przemysłowej

Dz. U. z 2013r. poz. 1232
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska

Utrzymanie dróg dojazdowych - dróg
pożarowych w stanie umożliwiającym dojazd
jednostek ochrony przeciwpożarowej o każdej
8
porze roku (dotyczy dróg powiatowych i
obiektów, których właścicielem/zarządcą jest
starosta)

Dz. U. z 2009r. Nr 124, poz. 1030
Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

9

Możliwość zlecenia czynności kontrolnorozpoznawczych

Dz. U z 2013 r. poz. 1340
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Państwowej Straży Pożarnej

Zapewnienie bezpieczeństwa osób
przebywających na imprezie masowej oraz
10
w jego otoczeniu

11

Dz. U. z 2013 r. poz. 611
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I RATOWNICTWO
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Prowadzenie analiz i opracowywanie
prognoz dotyczących pożarów, klęsk
żywiołowych oraz innych miejscowych
11
zagrożeń

Dz. U. z 2009r. nr 178 poz. 1380
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Prowadzenie analizy sił i środków krajowego Dz. U. z 2009r. nr 178 poz. 1380
12 systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej
powiatu
Budowanie systemu koordynacji działań
Dz. U. z 2009 r. nr 178 poz. 1380
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
jednostek ochrony przeciwpożarowej
wchodzących w skład krajowego systemu
przeciwpożarowej
13 ratowniczo-gaśniczego oraz służb, inspekcji,
straży oraz innych podmiotów biorących udział
w działaniach ratowniczych na obszarze
powiatu
Organizowanie systemu łączności,
alarmowania i współdziałania między
14
podmiotami uczestniczącymi w działaniach
ratowniczych na obszarze powiatu.

Dz. U. z 2009 r. nr 178 poz. 1380
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Koordynacja działań międzysłużbowych, a
także organizowanie i prowadzenie
wspólnych akcji społecznych promujących
15
bezpieczeństwo (np. czujka w każdym domu,
bezpieczne schroniska i noclegownie dla
bezdomnych, bezpieczne żniwa)

Strategia Rozwoju Ratownictwa i Ochrony
Przeciwpożarowej dla województwa
wielkopolskiego na lata 2010-2020

Prowadzenie zadań z zakresu gospodarki
finansowej dotyczące jednostek
organizacyjnych Państwowej Straży
Pożarnej.
Uczestniczenie w pokrywaniu części kosztów
funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej.
16 W tym: współfinansowanie zakupów pojazdów,
sprzętu i wyposażenia specjalistycznego,
współfinansowanie budowy, rozbudowy,
modernizacji i remontów obiektów strażnic
jednostek ratowniczo - gaśniczych PSP.
Uczestniczenie w pokrywaniu części kosztów
utrzymania obiektów.

Dz. U z 2013 r. poz.1340
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Państwowej Straży Pożarnej
Dz. U. z 2013r. poz. 595
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym
Dz. U. z 2011 r. Nr 159 poz. 952
Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca
2011 r. w sprawie szczegółowych zasad
gospodarki finansowej funduszu wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej

Współfinansowanie innych jednostek
17 ochrony przeciwpożarowej

Dz. U. z 2013r. poz. 1340
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Państwowej Straży Pożarnej

Uzgadnianie powołania komendanta
Dz. U. z 2013r. poz. 1340
miejskiego/powiatowego przez komendanta
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
o Państwowej Straży Pożarnej
Przepisu art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym nie
18
stosuje się.
Opiniowanie odwołania komendanta
miejskiego/powiatowego przez komendanta
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
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OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I RATOWNICTWO
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Podejmowanie działań zmierzających do
poprawy funkcjonowania KSRG na
podstawie wniosków z analiz zagrożeń
19
i operacyjnego zabezpieczenia powiatu

Dz. U. z 2011 r. nr 46 poz. 239
Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 18
lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad
organizacji krajowego systemu ratowniczogaśniczego

Zatwierdzanie powiatowych planów
ratowniczych

Dz. U. z 2011 r. nr 46 poz. 239
Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 18
lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad
organizacji krajowego systemu ratowniczogaśniczego

20

Wydawanie przez Starostów w drodze
decyzji administracyjnych zezwoleń na
21
kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi
dla kierowców OSP

Dz. U. z 2014 r. poz. 600
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami

Sporządzanie planów operacyjnych
funkcjonowania powiatów i miast na
prawach powiatu.
Plany sporządzają starostowie i prezydenci
miast w uzgodnieniu z właściwym wojewodą.
W trakcie sporządzania planu, ustalenie zakresu
zadań przewidzianych do realizacji przez
22 właściwego komendanta
powiatowego/miejskiego PSP powinno
odbywać się z jego udziałem. Po zatwierdzeniu
planu, sporządzony wypis zadań
przewidzianych do realizacji przez PSP,
powinien obowiązkowo zostać przekazany
przez starostę/prezydenta właściwemu
komendantowi powiatowemu/miejskiemu PSP.

Dz. U. z 2013 r. poz. 595
Ustawa z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym
Dz. U. z 2004 r. nr 152 poz. 1599
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków
i
trybu planowania i finansowania zadań
wykonywanych w ramach przygotowań
obronnych państwa przez organy administracji
rządowej i organy samorządu terytorialnego.

FINANSE I BUDŻET
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Obowiązek prawidłowego wykorzystania
dotacji udzielonych z budżetu państwa pod
względem zgodności z przeznaczeniem oraz
wysokości wykorzystanej dotacji a stopniem
realizacji zadań przewidzianych do
1
sfinansowania dotacją budżetu państwa oraz
prawidłowość i terminowość pobierania
dochodów związanych z realizacją zadań z
administracji rządowej

Dz. U. z 2013 r. poz. 885
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach
publicznych,
Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie.
Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
w administracji rządowej

Możliwość otrzymywania z budżetu
Dz. U. z 2014 r. poz. 1115
Ustawa z dnia 13 listopada 2013 r. o dochodach
państwa dotacji na finansowanie zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych jednostek samorządu terytorialnego
zadań zleconych ustawami, dotacji na
2
realizację zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej, a także
dotacji na finansowanie bądź dofinansowanie
zadań własnych
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INFORMATYKA
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Zapewnienie działania systemów
teleinformatycznych używanych do realizacji
1
zadań publicznych w jednostkach samorządu
terytorialnego

Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne

INFRASTRUKTURA I ROLNICTWO
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Ochrona gruntów rolnych

Dz. U. Z 1995 r. Nr 16 poz. 78
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych

Prace geologiczne

Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne i górnicze

Melioracje szczegółowe

Dz. U. z 2001r. Nr 115 poz. 1229
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

1

2

3

INTERGRACJA SPOŁECZNA
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Realizacja zadań w ramach Programu
Dz. U. z 2013 r. poz. 885
1 integracji społecznej w Polsce na lata 2014 – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
2020
publicznych

KONTROLA, PRAWO I NADZÓR
Lp. Rodzaj i zadania

Podstawa prawna

Ocena legalności uchwał i zarządzeń
organów jednostek samorządu
terytorialnego
Wszystkie podjęte przez radę powiatu uchwały
starosta ma obowiązek przekazać wojewodzie
jako organowi nadzoru w ciągu 7 dni od ich
1 podjęcia a przepisy porządkowe w ciągu 2 dni
od ich ustanowienia. Niezależnie od
powyższego uchwały z zakresu spraw
finansowych przekazuje regionalnej izbie
obrachunkowej będącej organem nadzoru w
tych sprawach.

14

Dz. U. z 2013 r. poz. 595
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym

KONTROLA, PRAWO I NADZÓR
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Eliminowanie z obrotu prawnego wadliwych Dz. U. z 2013 r. poz. 595
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.
uchwał i zarządzeń poprzez wydawanie
rozstrzygnięć nadzorczych stwierdzających o samorządzie powiatowym
ich nieważność lub zaskarżanie uchwał
i zarządzeń do sądu administracyjnego
Uchwały oceniane są wyłącznie w oparciu
o kryterium legalności. Sprzeczne z prawem
2 uchwały organ nadzoru – wojewoda unieważnia
wydając rozstrzygnięcie nadzorcze.
Rozstrzygnięcie nadzorcze może być przez
organ powiatu zaskarżone do wojewódzkiego
sądu administracyjnego.

Pośredniczenie w rejestracji związków
powiatów
Dla wspólnego wykonywania zadań powiaty
mogą tworzyć związki z innymi powiatami
w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie
3 powiatowym, zawarte w jej rozdziale 7.
Wojewoda pośredniczy w rejestrowaniu
związków przez ministra właściwego do spraw
administracji.

Dz. U. z 2013 r. poz. 595
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym

Sprawowanie nadzoru nad stowarzyszeniami
jednostek samorządu terytorialnego
Powiaty, na mocy przepisów ustawy
o samorządzie powiatowym, mogą tworzyć
stowarzyszenia również z gminami
i województwami. Do tak utworzonych
stowarzyszeń zastosowanie mają odpowiednio
4
przepisy Prawa o stowarzyszeniach. Przepisy
te określają również zakres nadzoru wojewody
nad stowarzyszeniami jednostek samorządu
terytorialnego.

Dz. U. z 2013 r. poz. 595
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym
Dz. U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach

Prowadzenie spraw związanych z
Dz. U. z 2013 r. poz. 595
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.
ustanawianiem zarządów komisarycznych
o samorządzie powiatowym
i wyznaczaniem osób pełniących funkcję
organów powiatu
Ustawa określa możliwość zastosowania
w stosunku do organów powiatów rozstrzygnięć
takich jak zawieszenie organów powiatu,
5 rozwiązanie rady powiatu i zarządu powiatu
oraz wyznaczenie osób pełniących funkcję
organów powiatu czy też ustanowienie zarządu
komisarycznego i powołanie komisarza
rządowego.
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KONTROLA, PRAWO I NADZÓR
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Analizowanie oświadczeń majątkowych
Dz. U. z 2013 r. poz. 595
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.
przewodniczących rad powiatów oraz
o samorządzie powiatowym
starostów
Przewodniczący rad powiatów oraz starostowie
6
składają wojewodzie oświadczenia o swoim
stanie majątkowym. Wojewoda jako organ
nadzoru dokonuje analizy oświadczeń
majątkowych.
Rozpatrywanie skarg na działalność rad
powiatów
Wojewoda rozpatruje skargi dotyczące
działalności rady (z wyjątkiem spraw
7
finansowych dla których właściwa jest
regionalna izba obrachunkowa) i zarządu
powiatu w sprawach należących do zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej

Dz. U. z 2013 r. poz. 267
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks
postępowania administracyjnego

Przyjmowanie i załatwianie skarg
8 i wniosków w jednostkach samorządu
terytorialnego

Dz. U. z 2013 r. poz. 267
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks
postępowania administracyjnego

SPRAWY OBYWATELSKIE I CUDZOZIEMCÓW
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Prowadzenie kwalifikacji wojskowych
na terenie powiatu

Dz. U. z 2012 r. poz. 461
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej
Dz. U. Nr 202 poz. 1566
Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra
Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r.
w sprawie kwalifikacji wojskowej
Dz. U. 226 poz. 1834
Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra
Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie
kwalifikacji wojskowej
Dz. U. Nr 54 poz. 321
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup
kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia
się do kwalifikacji wojskowej.

1
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ORGANIZACJA I ADMINISTRACJA
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Obowiązek lustracyjny
Składanie oświadczeń lustracyjnych przez
1 wszystkie osoby pełniące funkcje publiczne,
wymienione w art. 4 ustawy - urodzone przed
1 sierpnia 1972 r.

Dz. U. z 2013 r. poz. 1388
Ustawa z dnia 18 października 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach
organów bezpieczeństwa państwa z lat 19441990 oraz treści tych dokumentów

Informatyzacja usług publicznych
ePUAP - jednostki administracji zobowiązane
są do posiadania elektronicznej skrzynki
podawczej (ESP), spełniającej standardy
określone i opublikowane na ePUAP przez
ministra właściwego ds. informatyzacji
2 profil zaufany - metoda uwierzytelnienia
obywateli w systemach e-administracji m.in.
na platformie ePUAP. Stanowi on alternatywę
dla kwalifikowanego podpisu elektronicznego
w kontaktach obywateli z szeroko rozumianą
administracją

Dz. U. z 2013 r. poz. 235
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne
Dz. U. z 2014 r. poz. 183
Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2011 r. w sprawie zasad
potwierdzania, przedłużania ważności,
wykorzystania i unieważniania profilu
zaufanego elektronicznej platformy usług
administracji publicznej

3

Podział terytorialny
Możliwość tworzenia wniosku dot. ustalenia,
zmiany lub zniesienia urzędowej nazwy
miejscowości lub urzędowej nazwy obiektu
fizjograficznego, a także zmian w podziale
terytorialnym

Dz. U. z 2013 r. poz. 595
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym
Dz. U. z 2013 r. poz. 1208
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
9 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu
postępowania przy składaniu wniosków
dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia,
znoszenia i ustalania granic powiatów oraz
ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib
ich władz oraz dokumentów wymaganych
w tych sprawach.

POLITYKA SPOŁECZNA
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Organizacja i prowadzenie domów pomocy
1 społecznej oraz środowiskowych domów
samopomocy

Dz. U. z 2013 r. poz. 182
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej

Wspieranie rodziny, pieczy zastępczej,
usamodzielnień pełnoletnich wychowanków
i adopcji, prowadzenie powiatowych centrów
pomocy rodzinie oraz placówek opiekuńczo2
wychowawczych

Dz. U. z 2011r. nr 149 poz. 887
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
monitorowanie zjawiska, tworzenie
i prowadzenie specjalistycznych ośrodków
3 wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
prowadzenie programów korekcyjnoedukacyjnych dla sprawców przemocy
w rodzinie

Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
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POLITYKA SPOŁECZNA
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Prowadzenie powiatowych urzędów pracy 4 działalność w zakresie usług rynku pracy i
kwalifikacji kadr

Dz. U. z 2013 r. poz. 674
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Pomoc repatriantom
Zapewnienie środków na pokrycie kosztów
5 transportu, zagospodarowania oraz bieżącego
utrzymania określonych kosztów związanych
z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego

Dz. U. z 2014 r. poz. 1392
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

SKARB PAŃSTWA I NIERUCHOMOŚCI
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Ujawnianie w księgach wieczystych prawa
własności nieruchomości skarbu państwa

Dz. U. z 2007 r. Nr. 191 poz. 1365
Ustawa z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu
w księgach wieczystych praw własności
nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek
samorządu terytorialnego

Prowadzenie ewidencji nieruchomości
Skarbu Państwa

Dz. U. z 2007 r. Nr. 191 poz. 1365
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu
w księgach wieczystych praw własności
nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek
samorządu terytorialnego

Przekształcenie i prywatyzacja mienia
komunalnego

Dz. U. z 2013 r. poz. 216
Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji
z dnia 30 sierpnia 1996 r.

Sprawozdanie w formie druku i w formie
zapisu elektronicznego przekazane ministrowi
właściwemu do spraw Skarbu Państwa i do
wiadomości właściwemu wojewodzie.

Dz. U. z 2003 r. Nr. 206 poz. 2004
Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa
z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie zakresu
i trybu składania informacji dotyczących
przekształceń i prywatyzacji mienia
komunalnego

1

2

3

4
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NADZÓR GEODEZYJNY I KARTOGRAFICZNY
Lp. Rodzaj zadania
1

Podstawa prawna

Zadania starosty z zakresu prawa
geodezyjnego i kartografii

Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1257
Prawo geodezyjne i kartograficzne

Prowadzenie powiatowego zespołu
geodezyjnego i kartograficznego poprzez
2
prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji
gruntów i budynków, w tym baz danych
3

Prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia
terenu, w tym baz danych

4

Prowadzenie dla obszaru powiatu
gleboznawczej klasyfikacji gruntów

5

Tworzenie, prowadzenie i udostępnienie
baz danych

6

Tworzenie i udostępnianie standardowych
opracowań kartograficznych

7

Koordynacja usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

8 Zakładanie osnów szczegółowych
Przeprowadzenie powszechnej taksacji
nieruchomości oraz opracowywanie i
9
prowadzenie map i tabel taksacyjnych
dotyczących nieruchomości
10

Ochrona znaków geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych

MELIORACJE I URZĄDZENIA WODNE
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Nadzór nad działalnością spółek wodnych,
1 które utrzymują urządzenia melioracji
szczegółowych
2

Dz. U. z 2012 r. poz. 145
Prawo wodne Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.

Obowiązek utrzymania urządzeń melioracji
szczegółowych

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Starosta powołuje i odwołuje powiatowy
zespół do spraw orzekania o
niepełnosprawności po uzyskaniu zgody
Wojewody oraz przedkłada Wojewodzie
informacje o realizacji zadań.
Zgoda Wojewody wymaga uzyskania opinii
1
Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób
Niepełnosprawnych. Wojewoda po zasięgnięciu
opinii starostów oraz uzyskaniu opinii
Pełnomocnika ustala obszar działania
powiatowego zespołu, który może objąć swoim
zasięgiem więcej niż jeden powiat.
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Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych

SPRAWY SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Realizacja przedsięwzięć w zakresie
zabezpieczania ludności, przemysłu
spożywczego i farmaceutycznego oraz
zwierząt hodowlanych w wodę pitna na
obszarach zagrożonych lub objętych
działaniami zbrojnymi
1. Przekazanie zadań do organów administracji
i właściwych merytorycznie zespolonych
służb, inspekcji i straży w celu podjęcia
przygotowań do zabezpieczenia na obszarach
przewidywanych zagrożeń potrzeb
zaopatrzenia w wodę pitną dla:
- zagrożonej ludności,
- przemysłu spożywczego i producentów
żywności roślinnej na wsi,
- przemysłu farmaceutycznego,
- zwierząt hodowlanych.
2. Przekazanie danych do aktualizacji w
dokumentacji obrony cywilnej wojewódzkiej i
samorządowej obejmujących stan techniczny
urządzeń i ilość eksploatowanych i
awaryjnych ujęć wody pitnej oraz ich
wydajności ze szczególnym uwzględnieniem
zlokalizowanych na terenach zagrożonych.
3. Zbilansowanie potrzeb i zaopatrzeniowych
możliwości wody pitnej w poszczególnych
rejonach zagrożonych oraz opracowanie
awaryjnego zabezpieczenia w wodę pitną.
4. Kontrola stanu technicznego urządzeń
awaryjnych zaopatrzenia w wodę .
5. Poprzez ponowne kontrole doprowadzenie do
właściwego stanu technicznego urządzeń
awaryjnych zaopatrzenia w wodę i
przygotowanie do sprawności eksploatacyjnej
6. Sprawdzenie przez powiatowe służby
sanitarno-epidemiologiczne przydatności
wody do spożycia z urządzeń awaryjnych.
7. Dokonanie przez szefów obrony cywilnej
powiatu rozliczeń sił i środków ruchomych
(beczkowozów) do dowozu wody pitnej na
obszary zagrożone oraz zgłoszenie
ewentualnych potrzeb do Wojewody, poprzez
Dyrektora Wydziału.

Wyznaczanie cmentarzy i miejsc pochówku
zmarłych i poległych żołnierzy oraz ludności
cywilnej zmarłej w wyniku działań
zbrojnych i epidemii.
Zadanie PIS (Ocena sanitarno 2 epidemiologiczna ww. miejsc)
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Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Dz. U. z 2012 r. poz. 145
Prawo wodne Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.
Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków

Dz. U. z 2013 r. poz. 947
Ustawa z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
Dz. U. z 1959 r. Nr 11 poz. 62
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

SPRAWY SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Uruchomienie systemu monitoringu
radiacyjnego i rozpoznania chemicznego w
ramach krajowego systemu wykrywania
zagrożeń i alarmowania ludności o
zagrożeniach uderzeniami z powietrza,
skażeniami i zakażeniami

Dz. U. z 2014r. poz. 1512
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo
atomowe
Dz. U. z 2005 r. Nr 20 poz. 169
Rozporządzenie RM z dnia 18 stycznia2005 r.
w sprawie planów postępowania awaryjnego
w przypadku zdarzeń radiacyjnych
Dz. U. z 2007 r. Nr 131, poz. 912
Rozporządzenie RM z dnia 20 lutego 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie planów
postępowania awaryjnego w przypadku
zdarzeń radiacyjnych
Dz. U. z 2005 r. Nr 20, poz. 168
Rozporządzenie RM z dnia 18 stycznia 2005
r. w sprawie dawek granicznych
promieniowania jonizującego
Dz. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2030
Rozporządzenie RM z dnia 17 grudnia 2002 r.
w sprawie stacji wczesnego wykrywania
skażeń promieniotwórczych i placówek
prowadzących pomiary skażeń
promieniotwórczych
Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1555
Rozporządzenie RM z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie warunków i sposobu przygotowania
oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej
służby zdrowia na potrzeby obronne państwa
oraz właściwości organów w tych sprawach
Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz. 988
Rozporządzenie RM z dnia 27 kwietnia 2004
r. w sprawie określenia podmiotów
właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu
radiacyjnym żywności i środków żywienia
zwierząt na zgodność z maksymalnymi
dopuszczalnymi poziomami skażeń
promieniotwórczych.
Dz. U. z 2004 r. Nr 98, poz. 987
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27
kwietnia 2004 r. w sprawie wartości
poziomów interwencyjnych dla
poszczególnych rodzajów działań
interwencyjnych oraz kryteriów odwołania
tych działań
Dz. U. z 2013 poz. 96
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7
stycznia 2013 r. w sprawie systemów
wykrywania skażeń i powiadamiania o ich
wystąpieniu oraz właściwości organów w tych
sprawach

3
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SPRAWY SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Osiągnięcie pełnej gotowości Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz
Powiatowych Stacji SanitarnoEpidemiologicznych do działania w
warunkach kryzysu.
1. Zobowiązanie wszystkich Państwowych
Powiatowych Inspektorów Sanitarnych
województwa wielkopolskiego do pełnej
gotowości do działania w warunkach kryzysu.
2. Okresowy przegląd systemów
powiadamiania alarmowego funkcjonujących
w WSSE w Poznaniu oraz Powiatowych
Stacjach Sanitarno- Epidemiologicznych.
3. Przegląd bazy laboratoryjnej w WSSE
i PSSE pod kątem wydolności pracy i
zabezpieczenie jej w zakresie ciągłości pracy.
4. Ustalenie priorytetów do realizacji
w warunkach kryzysu ze szczególnym
uwzględnieniem bezpieczeństwa ludności.
5. Zwiększenie zakresu badań laboratoryjnych –
w miarę możliwości i potrzeb.
4
6. Aktualizacja obowiązujących procedur na
wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowej
w tym ustalenie gotowości zespołów
pracowników z pracowni mikrobiologicznych
LBŻiPU, LBWiG, LBMiP WSSE,
wyznaczonych do pobierania próbek
patogenów chorób szczególnie
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych
w środowisku skażonym biologicznie.
7. Wzmożony monitoring sytuacji zdrowotnej
ludności ze szczególnym uwzględnieniem
chorób szczególnie niebezpiecznych o dużym
znaczeniu epidemiologicznym i potencjale
zakaźności.
8. Składanie meldunków okresowych, oraz o
zakończeniu przedsięwzięcia Wojewodzie i
Ministrowi Zdrowia ( Głównemu
Inspektorowi Sanitarnemu).

Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263
Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
z dnia 14 marca 1985 r.
Dz. U. z 2013 r. poz. 947
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi
Dz. U. z 2010 r. Nr 94, poz. 610
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
18 maja 2010 r. w sprawie sposobu
prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na
chorobę zakaźną oraz zgonów
spowodowanych zakażeniem lub chorobą
zakaźną, ich podejrzeń, przypadków
stwierdzenia dodatniego wyniku badania
laboratoryjnego oraz wzorów i terminów
przekazywania raportów zawierających te
informacje
Dz. U. z 2010 r. Nr 100, poz. 646
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
27 maja 2010 r. w sprawie zakresu, sposobu i
częstotliwości prowadzenia kontroli
wewnętrznej w obszarze realizacji działań
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i
chorób zakaźnych
Dz. U. z 2013 r. poz. 160
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie
współdziałania między organami Państwowej
Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej
oraz Inspekcji Ochrony Środowiska
w zakresie zwalczania zakażeń i chorób
zakaźnych, które mogą być przenoszone
ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta
z dnia 15 stycznia 2013r.
Dz. U. z 2007 r. Nr 18, poz. 112
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie
wykazu chorób, które uzasadniają podjęcie
decyzji o wydaleniu z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE lub
członka rodziny niebędącego obywatelem UE
z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego
z dnia 18 stycznia 2007 r.

WETERYNARIA
Lp. Rodzaj zadania

Podstawa prawna

Jednostki samorządu terytorialnego
współpracują z organami Inspekcji
1
Weterynaryjnej przy opracowaniu i
realizacji planów gotowości

Dz. U. z 1997 r. Nr 111 poz. 724
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zwierząt.
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