Uchwała Nr 37/214/2019
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego
z dnia 11 lipca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego
w Stalowej Woli

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 6) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu uchwala co następuje:
§1
W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przyjętym uchwałą
nr 47/232/2015 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli zmienionym uchwałami
Zarządu Powiatu Stalowowolskiego nr 104/554/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r., nr 126/674/2016 z dnia
22 grudnia 2016 r., nr 135/738/2017 z dnia 09 lutego 2017 r., nr 141/782/2017 z dnia 16 marca 2017
r., nr 176/1022/2017 z dnia 15 listopada 2017 r., nr 183/1053/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.,
nr 214/1231/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„1) Zastępca Naczelnika Wydziału

symbol GN I-1

2) stanowisko pracy ds. geodezji i orzecznictwa w zakresie ewidencji gruntów i budynków
symbol GN I-2
3) wieloosobowe stanowisko pracy ds. ewidencji gruntów i budynków

symbol GN II (1-5)

4) wieloosobowe stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami nierolnymi Skarbu Państwa
symbol GN III (1-2)
5) stanowisko pracy ds. nieruchomości rolnych, klasyfikacji gleboznawczej oraz ochrony gruntów
rolnych i leśnych

symbol GN IV

6) stanowisko pracy ds. uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i
prowadzenia GESUT

symbol GN V

7) stanowisko pracy ds. obsługi techniczno–administracyjnej narad koordynacyjnych dot.
uzgadniania sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i prowadzenia GESUT
symbol GN VI
8) Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej Kartograficznej, w skład którego wchodzą:

a)

kierownik Ośrodka

symbol GN VII

b)

wieloosobowe stanowisko pracy do spraw odbioru i kontroli opracowań geodezyjnych

oraz prowadzenia mapy w systemie numerycznym
c)

symbol GN VIII (1-3)

wieloosobowe stanowisko pracy do spraw udostępniania zasobu do użytku

powszechnego i dla jednostek wykonawstwa geodezyjnego
d)

stanowisko pracy do spraw prowadzenia zasobu w komputerowym systemie

„Ośrodek”
e)

symbol GN IX (1-2)

symbol GN X

stanowisko pracy do spraw prowadzenia, udostępniania i archiwizacji zasobu w formie

elektronicznej

symbol GN XI

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mariusz Sołtys
Wicestarosta Stalowowolski

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

