
UCHWAŁA NR 1618/2022
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 12 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038 i 1834) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łodzi, stanowiącym załącznik 
do Uchwały Nr 71/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 16 stycznia 2019 r., zmienionym 
Uchwałą Nr 186/2019 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 marca 2019 r., Uchwałą 
Nr 638/2020 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 5 lutego 2020 r., Uchwałą Nr 890/2020 Zarządu 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 10 sierpnia 2020 r. i Uchwałą Nr 1431/2021 Zarządu Powiatu 
Łódzkiego Wschodniego z dnia 6 października 2021 r., dokonuje się następujących zmian:

1) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Tworzy się zamiejscowe stanowiska pracy Wydziału Architektury i Budownictwa mające siedzibę 
w Koluszkach, ul. Brzezińska 32.”;

2) w § 8 w ust. 1 w pkt 3 skreśla się lit. b;

3) w § 20 w ust. 2 po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

,,14a) wnioskowanie o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań Powiatu 
z instytucji, Funduszy lub Programów;”.
2. W Załączniku do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Łodzi, o którym mowa 

w ust. 1, dokonuje się następujących zmian:
1) w § 1 w pkt 3 lit. f otrzymuje brzmienie:

,,f) obsługa spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń, zasiłków, składek na ubezpieczenia społeczne, 
zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz 
obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych,”;

2) w § 2:
a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

,,a) zadania związane z prowadzeniem przez Powiat Łódzki Wschodni publicznych szkół 
ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych, specjalnego ośrodka szkolno- 
wychowawczego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym prowadzenie spraw związanych z:

-zakładaniem szkół i placówek oświatowych, przekształcaniem ich, łączeniem w zespoły, 
nadawaniem imienia oraz ich likwidacją,

- ustalaniem planów sieci publicznych szkół i obwodu działania poradni psychologiczno- 
pedagogicznej,

- powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oraz odwoływaniem z tego stanowiska,

- prowadzeniem procedury dotyczącej przygotowania projektu oceny pracy dyrektora szkoły lub 
placówki,

- opracowywaniem wniosków o przyznanie nagród, medali i odznaczeń dla dyrektorów szkól 
i placówek oświatowych,

- nadzorem nad działalnością szkól i placówek w zakresie spraw administracyjnych i finansowych,

- wydawaniem skierowań do kształcenia specjalnego, do internatu specjalnego ośrodka szkolno - 
wychowawczego, do zajęć rewalidacyjne - wychowawczych, do zajęć wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka oraz akceptacją indywidualnego nauczania,

- kierowaniem nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych 
ośrodków socjoterapii,



 - (rekrutacją do szkól prowadzonych przez Powiat,
 - realizacją obowiązków wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej,

- sporządzaniem sprawozdań wymaganych przepisami prawa oświatowego,
- sporządzaniem bieżących analiz dotyczących funkcjonowania szkól i placówek oświatowych,

- sporządzaniem projektów porozumień dotyczących powierzenia zadań z zakresu edukacji 
publicznej,

- opracowywaniem zasad ustalania czasu pracy nauczycieli nieuregulowanego przez ustawę Karta 
Nauczyciela,

- analizowaniem i opiniowaniem arkuszy organizacyjnych szkół oraz placówek przed ich 
zatwierdzeniem,

- prowadzeniem procedury związanej z awansem zawodowym nauczycieli,

- opracowywaniem planów i regulaminów wynikających z ustawy Karta Nauczyciela, ustawy 
Prawo oświatowe oraz z merytorycznych rozporządzeń,

- przygotowywaniem dokumentacji związanej z procedurą tworzenia rady oświatowej powiatu,”, 

b) w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

,,e) zadania związane z finansowaniem szkół i placówek prowadzonych przez Powiat, w tym:
- przygotowywanie projektu budżetu na dany rok w działach dotyczących szkół i placówek 
oświatowych,

- wnioskowanie o dokonanie zmian w planach finansowych szkół i placówek oraz w budżecie 
Powiatu,

- sporządzanie okresowych zbiorczych sprawozdań z wykonania planów finansowych dochodów 
i wydatków przez poszczególne szkoły i placówki oświatowe i innych wydatków w działach 
związanych z oświatą oraz analiza tych wydatków,

- analiza i wyliczenie poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków 
na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których 
mowa w ustawie Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz sporządzenie stosownego sprawozdania 
w tej sprawie,

- ustalanie wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na dany rok 
kalendarzowy dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi 
świadczenie kompensacyjne,

- ustalanie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
korzystających z opieki zdrowotnej,

- wnioskowanie o pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań oświatowych 
z instytucji, Funduszy lub Programów,

- dokonywanie rozliczeń dotacji celowych i innych środków finansowych otrzymanych przez 
Powiat na zadania oświatowe,

- rozliczanie subwencji oświatowej otrzymanej na prowadzenie szkól i placówek oraz 
występowaniem o środki finansowe z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,”,

c) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
,,a) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o sporcie, w tym spraw związanych z:

- prowadzeniem ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz ewidencji klubów sportowych 
działających w formie stowarzyszeń (nieprowadzących działalności gospodarczej),

- wydawaniem decyzji administracyjnych o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych 
oraz o odmowie wpisu,



 
 wydawaniem decyzji administracyjnych o wpisie do ewidencji klubów sportowych działających 

 w formie stowarzyszeń (nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz o odmowie wpisu,

- nadzorem nad działalnością uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych 
 działających w formie stowarzyszeń (nieprowadzących działalności gospodarczej), w zakresie

należącym do właściwości Starosty,
- realizacją zadań z zakresu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięte wyniki sportowe,

- organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych,

- obsługą kancelaryjną Powiatowej Rady Sportu;”,

d) w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

,,b) prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo o stowarzyszeniach, w tym związanych:

- ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń innych niż stowarzyszenia samorządu 
terytorialnego w zakresie należącym do właściwości Starosty,

- z prowadzeniem ewidencji stowarzyszeń zwykłych,”,

e) w pkt 3 po lit. b dodaje się lit. c w brzmieniu:

,,c) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o fundacjach;”,

f) w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

,,a) prowadzenie spraw związanych z:

- zadaniami z zakresu promocji, ochrony zdrowia i edukacji zdrowotnej,
- zadaniami wynikającymi z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, w tym opracowywaniem programów polityki zdrowotnej oraz sporządzaniem 
informacji o realizowanych na terenie powiatu programach polityki zdrowotnej,

- zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

- ustalaniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu, na podstawie 
ustawy prawo farmaceutyczne.”;

3) w §3:

a) w pkt 1 lit. o otrzymuje brzmienie:
,,o) prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 

rejestru zgłoszeń, o których mowa w art. 29 ust. 1 - 3 ustawy Prawo budowlane, a także 
przekazywanie do organu wyższego stopnia wprowadzonych w nim danych,”,

b) w pkt 1 po lit. o dodaje się lit. oa w brzmieniu:
,,oa) zamieszczanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego 

w Łodzi informacji o zgłoszeniach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 - 3, ust. 3 pkt 1 lit. a i pkt 
3 lit. d ustawy Prawo budowlane,”;

4) w §5:

a) w pkt 2 skreśla się lit. b,
b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:
a) opiniowanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

i ich zmiany w zakresie zasobów geologicznych, terenów osuwiskowych, dróg powiatowych 
i zadań inwestycyjnych Powiatu,

b) opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego 
gmin,

c) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacyjnych celu publicznego;”,



c) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) zadania z zakresu dróg publicznych, w tym:

 a) uzgadnianie zmian zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego w zakresie 
możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą,

b) orzekanie o przywróceniu pasa drogowego do stanu przed jego naruszeniem,

c) wydawanie zgody na przebudowę lub remont obiektów budowlanych lub urządzeń istniejących 
w pasie drogowym oraz uzgadnianie projektów budowlanych,

d) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń 
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

e) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz ustalanie opłat za to zajęcie,

f) opiniowanie i uzgadnianie projektów związanych z zarządzaniem dróg wszystkich kategorii,

g) nadawanie drogom i pozbawianie dróg publicznych kategorii dróg powiatowych,
h) opiniowanie zmian kategorii dróg powiatowych i gminnych,

i) uzgadnianie warunków korzystania z przystanków komunikacji zbiorowej zlokalizowanych przy 
drogach powiatowych;

j) nadzór nad wykonywaniem zadań bieżącego utrzymania dróg powiatowych,

k) przygotowywanie planów rozwoju sieci drogowej oraz planów inwestycyjnych i remontowych 
na drogach powiatowych,

1) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów w ciągach dróg powiatowych,

m) prowadzenie ewidencji obiektów inżynierii lądowej i wodnej,”,

d) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) zadania z zakresu ruchu drogowego, w tym:

a) uzgadnianie i opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,

b) przeprowadzanie okresowych kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania 
i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnych i dźwiękowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych 
i gminnych,

c) wydawanie zezwoleń i opiniowanie wykorzystania dróg w sposób szczególny,

d) uzgadnianie trasy przejazdu pojazdów nienormatywnych po drogach powiatowych,
e) uzgadnianie warunków przejazdu pojazdów nienormatywnych po mostach lub wiaduktach 

zlokalizowanych w ciągach dróg powiatowych,

f) prowadzenie postępowań obejmujących usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych 
z drogi,

g) prowadzenie ewidencji pojazdów usuniętych z dróg i pozyskanych przez Powiat w wyniku 
orzeczeń sądów,

h) współpraca z ubezpieczycielem dróg powiatowych w zakresie likwidacji szkód 
komunikacyjnych,”,

e) skreśla się pkt 16,

f) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) zadania wynikające z ustawy prawo przedsiębiorców oraz ustawy o ograniczaniu barier 
administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców:

a) wprowadzanie i aktualizacja danych w systemie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej w zakresie decyzji związanych z gospodarowaniem odpadami;”,



g) dodaje się pkt 18 w brzmieniu:
„18) opiniowanie i uzgadnianie inwestycji realizowanych na podstawie ustawy o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.”;

5) w §6:
a) w pkt 2 lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w przypadkach określonych w art. 11 ustawy 
Prawo ruchu drogowym,”,

b) w pkt 4 lit. h otrzymuje brzmienie:
,,h) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kategorii I i II,”,

c) w pkt 4 lit. q otrzymuje brzmienie:
,,q) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wypełniania wymogu dobrej reputacji przez 

przedsiębiorców i osoby zarządzające transportem drogowym oraz zatrzymywanie i zwracanie 
certyfikatów kompetencji zawodowych,”;

6) w § 7 w pkt 5 dodaje się lit. h w brzmieniu:
,,h) obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych;”;

7) w § 7a:

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

,,b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu baz danych, o których mowa 
w art. 4 ust. la pkt 10 i 12, ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,”,

b) w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

,,f) administrowanie systemami bazodanowymi i bazami danych prowadzonymi w systemie 
teleinformatycznym,”,

c) w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
,,b) prowadzenie rejestru cen nieruchomości,”;

8) w § 9:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjne - informacyjnych Powiatu;”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) prowadzenie procedury zamówień artykułów promujących Powiat;”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łódzkiemu Wschodniemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta - Andrzej Opala

Wicestarosta - Ewa Gładysz

Członek Zarządu - Paweł Pomorski

Członek Zarządu - Marta Stasiak

Członek Zarządu - Klaudia Zaborowska-Gorzkiewicz


