UCHWAŁA NR XXIX.181.13
RADY POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.
1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.
142 i 146 oraz Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.
1281) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVI/127/08 Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 27 lutego 2008 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego zmienionej uchwałami Nr XXI/163/08 z dnia 27 sierpnia 2008 r., Nr XXVI/188/08 z dnia 29 grudnia 2008 r., Nr XXXVIII/262/09 z dnia 18 grudnia
2009 r., Nr XLVI/307/10 z dnia 23 czerwca 2010 r. oraz Nr V/27/11 z dnia 30 marca 2011 r.
wprowadza się zmiany:
1) w § 3 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) Biuro Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji - „BI”;”;
2) w § 4 ust. 4a otrzymuje brzmienie:
„4a. Kierownikiem Biura Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji jest Kierownik Biura.”;
3) załącznik, o którym mowa w § 30 uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013 r.
Przewodniczący Rady Powiatu
Lesław Hołownia

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin organizacyjny uchwalony przez radę
powiatu na wniosek zarządu powiatu. Aktualny regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu ustala ilości etatów poprzez ich określenie w schemacie organizacyjnym stanowiącym załącznik do regulaminu. W Regulaminie organizacyjnym Starostwa ustalono zatrudnienie w ilości 70,5 etatów zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr XVI/127/08 Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 27 lutego 2008 r. i zmienionego uchwałami XXI/163/08
Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 27 sierpnia 2008 r., Nr XXVI/188/08 z dnia 29 grudnia
2008 r., Nr XXXVIII/262/09 z dnia 18 grudnia 2009 r., Nr XLVI/307/10 z dnia 23 czerwca
2010 r. oraz Nr V/27/11 z dnia 30 marca 2011 r.
W efekcie projektowanych zmian nominalna ilość etatów w Starostwie pozostanie na
poziomie 70,5. Faktyczne zatrudnienie w tym momencie jest niższe i wynosi 67,125 etatów.
W roku 2012 troje pracowników odeszło na emeryturę (z Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) i w miejsce jednego z nich nie zatrudniono nikogo, a w stosunku
do drugiego dokonano przesunięcia pracownika z częścią zadań z Biura Starosty do Wydziału
Organizacyjnego. Także z Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji odszedł jeden
pracownik i projekt przewiduje likwidację tego etatu. Ponadto Powiatowy Rzecznik Konsumentów jest zatrudniony na 0,75 etatu. Projekt przewiduje zwiększenie zatrudnienia w Wydziale Komunikacji i Dróg o 1 etat, który został zlikwidowany uchwałą z dnia 30 marca 2011
r. Konieczność powrotu do poprzedniej ilości etatów w Wydziale Komunikacji i Dróg wynika
z dużo szerszego zakresu zadań nałożonych na powiat wynikających z ustawy o kierujących
pojazdami, która weszła w życie z dniem 19 stycznia 2013 r.
Uchwała nie powoduje żadnych skutków społecznych. Jej efektem będzie skuteczniejsze
wykonywanie zadań powiatu z zakresu kierowania pojazdami.
Wejście w życie uchwały od 1 maja 2013 r. spowoduje skutki finansowe dla budżetu
powiatu w wysokości szacowanej na 32.000 zł, jednakże wynikają one z oszczędności zastosowanych na ostatnim etapie przygotowywania projektu budżetu na 2013 r. i obniżenia planu
finansowego Starostwa Powiatowego w części dotyczącej wynagrodzeń na kwotę 97.087 zł.
Po podjęciu uchwały zostanie złożony wniosek o przywrócenie kwoty 32.000 zł na wynagrodzenia na ten etat wraz z pochodnymi.

