
UCHWAŁA NR 182/866/2018
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 177/836/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu wprowadza się następujące zmiany:

1)w Rozdziale 4 Podstawowe zakresy działania komórek organizacyjnych Starostwa w § 19 
ust. 8 uchyla się pkt 3;

2)w Rozdziale 4 Podstawowe zakresy działania komórek organizacyjnych Starostwa § 36 otrzymuje 
brzmienie:

„§ 36. Do zadań Wydziału Komunikacji i Transportu należy w szczególności:

1. w zakresie rejestracji i oznaczania pojazdów, prowadzenie postępowań oraz wykonywanie 
wszelkich czynności związanych z:

1)rejestrowaniem i ewidencjonowaniem pojazdów;

2)wymianą dowodu rejestracyjnego;

3)zmianą danych w dowodzie rejestracyjnym;

4)wydaniem wtórników dowodów i tablic rejestracyjnych;

5)przygotowywaniem sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;

6)obsługiwaniem informatycznych systemów wspomagających rejestrację i ewidencjonowanie 
pojazdów;

7)obsługiwaniem zamówień, przyjmowaniem i rozliczaniem druków pozwoleń czasowych, 
dowodów i tablic rejestracyjnych oraz innych dokumentów ścisłego zarachowania;

8)udzielaniem informacji, w szczególności w ramach punktu informacji dla klientów;

2. w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, prowadzenie postępowań
oraz wykonywanie wszelkich czynności związanych z:

1)wydawaniem krajowych i międzynarodowych praw jazdy;

2)wydawaniem zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi;

3)zatrzymywaniem i cofaniem praw jazdy;

4)kierowaniem kierowców na badania i kursy;

5)wymianą prawa jazdy;

6)przygotowywaniem sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;

7)obsługiwaniem informatycznych systemów wspomagających ewidencję kierowców;



8)obsługiwaniem zamówień, przyjmowaniem i rozliczaniem dokumentów uprawniających
do kierowania pojazdami oraz innych dokumentów ścisłego zarachowania;

3. w zakresie transportu drogowego, prowadzenie postępowań oraz wykonywanie czynności 
związanych z:

1)transportem drogowym oraz publicznym transportem zbiorowym;

2)nadzorem nad ośrodkami szkolenia kierowców;

3)nadzorem nad stajami kontroli pojazdów;

4)przepadkiem pojazdów usuniętych z dróg i nie odebranych przez właścicieli w terminie;

5)pełnieniem przez Zarząd nadzoru właścicielskiego nad Przedsiębiorstwem Komunikacji 
Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu;

6)obsługiwaniem informatycznych systemów wspomagających prowadzone ewidencje.”.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 

 

Radca prawny

Michalina Staniszewska-
Niestrój

Starosta

Ryszard Winiarski



Uzasadnienie 

Art.35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 995 z późn. zm.) stanowi, iż organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego 

określa regulamin organizacyjny. Z kolei zgodnie z brzmieniem art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy  

do zadań zarządu powiatu należy w szczególności uchwalanie regulaminu organizacyjnego 

starostwa powiatowego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego Uchwałą Nr 177/836/2018 z dnia 22 maja 2018 r. uchwalił 

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

Aktualnie zaproponowana zmiana dotyczy przekazania pełnienia przez Zarząd nadzoru 

właścicielskiego nad Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu Referatowi Transportu Drogowego 

w Wydziale Komunikacji i Transportu (dotychczas zadanie to realizowane było w Wydziale 

Organizacyjnym). Jednocześnie na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu 

uaktualniono zadania wykonywane przez ww. komórkę organizacyjną.  

Wobec powyższego w tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest 

celowe i uzasadnione.  

 

Kierownik         Starosta 

Referatu Administracyjnego  

 

Ewa Mekeresz        Ryszard Winiarski  




