
P R O T O K Ó Ł  NR 2/2012 
z posiedzenia Komisji Statutowej odbytego  

w dniu 18 września 2012 
 
     W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  
 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marian Krzyczkowski – Przewodniczący 
Komisji Statutowej. 
 
Przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Wyrażenie opinii w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rawie 
Mazowieckiej. 

4. Sprawy różne. 
5. Zamknięcie posiedzenia.   
 

Ad.1  Otwarcia posiedzenia Komisji dokonał Przewodniczący Komisji Statutowej    
- Marian Krzyczkowski, witając członków Komisji. 
Stwierdził istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących 
decyzji. 
 
Ad.2 Do propozycji przedstawionego porządku obrad uwag nie zgłoszono. Został    
on przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad.3 W tym punkcie propozycję Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 
Powiatowego w Rawie Mazowieckiej przedstawił Pan Maraian Krzyczkowski          
– Wicestarosta Powiatu Rawskiego:  

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej 
określa zasady działania komórek organizacyjnych Starostwa. Rada Powiatu 
Rawskiego 29 marca 2011 r. uchwaliła Regulamin Organizacyjny Starostwa 
Powiatowego (Uchwała Nr V/39/2011). Proponowane zmiany do zapisów obecnego 
Regulaminie Organizacyjnym wynikają z: 
1) propozycji zmian organizacyjnych w funkcjonowaniu urzędu; 
2) ze zmian w przepisach prawa określających zakres działania Starostwa. 
Proponowane zmiany organizacyjne obejmują : 
- połączenie dwóch wydziałów - Wydziału Architektury i Budownictwa oraz 
Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w jeden wydział - Wydział 
Środowiska i Architektury; 
- likwidację Biura Promocji i Informacji - zadania Biura realizowane będą                 
w Wydziale Organizacyjnym; 
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- przeniesienie zadań finansowych z zakresu PFRON z Wydziału Oświaty                  
i Polityki Społecznej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie; 
- powierzenie Sekretarzowi koordynowania i nadzorowania kontroli zarządczej oraz 
współpracy z organizacjami pozarządowymi. 
W ostatnim okresie zmieniły się przepisy prawne: 
- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 
- ustawa o odpadach; 
- ustawa Prawo wodne; 
- ustawa o rybactwie śródlądowym; 
- skreślono art.179 Kodeksu Cywilnego; 
- ustawa o ruchu drogowym; 
- ustawa o drogach; 
- ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. 
Zmiany powyższych ustaw spowodowały, że zadania realizowane przez Starostwo 
Powiatowe należało dostosować do tych zmian. W Oddziale Architektury                    
i Budownictwa zapisy realizowanych zadań zostały doprecyzowane do zapisów 
obowiązujących ustaw: Prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji,          
o własności lokali, o dodatkach mieszkaniowych oraz rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych. Od 2012 roku przestały 
obowiązywać zapisy ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności 
nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (wraz          
z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy), które nałożyły obowiązek udzielania 
mieszkańcom powiatu informacji niezbędnej do uzyskania tytułu prawnego              
do zajmowanych przez nich nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach 
wieczystych. Dla realizacji tego zadania powołany został Punkt Konsultacyjny, 
który po wygaśnięciu zapisów ustawy przestaje działać. 

Komisja Statutowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała proponowane 
zmiany w Regulaminie Organizacyjnym. 

 
Ad.4 W sprawach różnych głosów nie było.  
 
Ad.5 Wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad, Przewodniczący Komisji 
dokonał zamknięcia posiedzenia Komisji.  
 
W załączeniu : 
- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu. 
Sporządził: Tomasz Góraj 
 
 


