
Zarządzenie  Nr 1/08

Powiatowego Inspektora Nadzoru  Budowlanego w Staszowie

z dnia 5 maja 2008 roku

wprowadzające instrukcję  gospodarowania  środkami rzeczowymi w Powiatowym

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie.

       Na podstawie  § 5 pkt 2  Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego  w Staszowie,  zatwierdzonego  Zarządzeniem Nr 2/2004 z dnia  30

grudnia 2004r., art.10 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2002r.

Nr 76, poz.694, z późniejszymi zmianami), oraz art.44 ust.1 i art.45 ust.1 ustawy z dnia 30

czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi

zmianami) zarządzam co następuje.

§ 1

       Wprowadzam  instrukcję  w  sprawie  gospodarowania  środkami  rzeczowymi

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie  stanowiącą załącznik nr 1

do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

§ 3

Traci  moc  Zarządzenie  Nr  1  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego

w Staszowie z dnia 5  lipca 2004 roku w sprawie gospodarowania  środkami rzeczowymi

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie  

                                     



Zarządzenie nr  2/08  2/08  2/08  2/08

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie                        

z dnia maja roku  7  2008   7  2008   7  2008   7  2008 

w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu kontroli i archiwizowania dokumentów    ,     

księgowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie       .

Na podstawie art ustawy o rachunkowości z dnia września roku DzU z  .  10       29   1994   / . .

r Nr poz j t z późniejszymi zmianami zarządza się co następuje2002 .  76 .694 . .   /    :

§1. 

Ustala się instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych dla Powiatowego         

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie stanowiącą załącznik Nr do        1  

niniejszego zarządzenia oraz wykaz osób upowaŜnionych do podpisywania dokumentów ,       

księgowych pod względem merytorycznym realizowanych w Powiatowym Inspektoracie       

Nadzoru Budowlanego w Staszowie jako załącznik Nr i pod względem rachunkowym       2    

jako załącznik Nr   3.

§2.

Instrukcja określa jednolite zasady sporządzania obiegu kontroli dokumentów    ,    

księgowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie            .

§3.

Wykonanie zarządzenia zalecam głównemu księgowemu    .

§4.

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem maja roku      7  2008 .



Zarządzenie Nr 3/08

Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego w Staszowie 

z dnia 15 maja 2008 roku

w  sprawie  wprowadzenia  zakładowego  planu  kont  dla  Powiatowego  Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego w Staszowie

Na podstawie art.10 ust.1 i 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku

(Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694, z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się zakładowy plan kont dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w

Staszowie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu księgowemu.

§3

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem  15 maja 2008 roku.

§4

Traci  moc  Zarządzenie  Nr  3/04  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego

w  Staszowie  z  dnia  30  grudnia  2004  roku  w  sprawie  zakładowego  planu  kont  dla

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie  



Zarządzenie nr  4/2008

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie

 z dnia 2 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego w Staszowie.

Na  podstawie  art.  86  ust.  4  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  roku  Prawo  budowlane

– j.t. Dz.U. z 2006 roku Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami zarządzam co następuje:

§ 1 

Zatwierdzam  „Regulamin  Organizacyjny  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru

Budowlanego„  z   czerwca  2008  roku   jako  jednolity  tekst  -  stanowiący  załącznik  do

niniejszego zarządzenia.

§ 2 

Traci  moc  Zarządzenie  Nr  2/2004  z  dnia  30  grudnia  2004  roku,  zatwierdzające

Regulamin  Organizacyjny  Powiatowego  Inspektoratu  z  grudnia  2004  roku  wraz  z

Zarządzeniem Nr 1/2007 z dnia 18 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia Aneksu do

Regulaminu  Organizacyjnego  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego   w

Staszowie.

§ 3 

 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.



ZARZĄDZENIE Nr  5 /2008

POWIATOWEGO  INSPEKTORA  NADZORU

BUDOWLANEGO
W STASZOWIE

z dnia  30 czerwca  2008 roku

w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej na wniosek oraz 

aktualizacji strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego

 Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie.

                       Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie

do informacji  publicznej  (Dz.U.  Nr  112,  poz.  1198  z  późn.  zm.)  oraz  Rozporządzenia

Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  18  stycznia  2007  r.  w  sprawie

Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.  Nr 10,  poz. 68) polecam, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie  reguluje  zasady  i  tryb  udostępniania  informacji  publicznej  na wniosek,  w

Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie, w tym zasady udostępniania

informacji  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru

Budowlanego w Staszowie.

§ 2.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) BIP  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  Biuletyn   Informacji    Publicznej      Powiatowego  

    Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie;

2) Redaktorze  –  naleŜy  przez  to  rozumieć  stanowisko  do   spraw   obsługi    kadrowej  

    lub  starszego inspektora nadzoru budowlanego ,

3) Edytorze  –   naleŜy    przez    to     rozumieć     Powiatowego     Inspektora      Nadzoru

    Budowlanego   w   Staszowie   lub   upowaŜnionego   pracownika,   który     zatwierdza  

    Przygotowane   przez   redaktora   informacje,

4) Administratorze  –  naleŜy   przez   to   rozumieć  osobę   zarządzającą  strukturą    BIP, 

     która      wprowadza      przygotowane     przez      redaktora      ( zatwierdzone    przez

     edytora)   informacje;

5) Inspektoracie  –  naleŜy   przez     to    rozumieć     Powiatowy    Inspektorat    Nadzoru 

     Budowlanego   w    Staszowie;



6) Firmie  –   naleŜy    przez    to    rozumieć   podmiot    będący    właścicielem   serwera, 

    na którym uruchomiony został serwis BIP.

ROZDZIAŁ I

Zasady udostępniania informacji publicznej w Powiatowym 

 Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie.

§ 3.

Informację publiczną w Inspektoracie udostępniają:

1) Pracownik  prowadzący   sprawy kadrowe;

2) Pracownicy     imiennie    upowaŜnieni     przez     Powiatowego    Inspektora       

     Nadzoru   Budowlanego  w  Staszowie.

§ 4.

Pracownik    prowadzący    sprawy    kadrowe    jest     odpowiedzialny    za:

1) dokonanie    oceny    czy    wpływające    pismo    (wniosek)     dotyczy       sprawy     z

     zakresu  dostępu  do  informacji   publicznej;

2) w   zaleŜności   od   oceny,   o   której    mowa   w    ust.     1      udzielenie     stosownej 

     odpowiedzi      wnoszącemu    lub       załatwienie     pisma      (wniosku)       stosownie 

     do  przepisów   ustawy   o dostępie   do    informacji    publicznej.

§ 5.

1. Informację     publiczną     przekazywaną     do    środków    masowego     przekazu    

     udostępnia      Powiatowy     Inspektor      Nadzoru     Budowlanego.      Informację 

     taką  mogą     równieŜ udostępnić pracownicy Inspektoratu za zgodą  Powiatowego

Inspektora   Nadzoru   Budowlanego.

2. Pracownicy       Inspektoratu     obowiązani     są      udzielać     niezbędnej        pomocy  

    Powiatowemu       Inspektorowi        Nadzoru        Budowlanego      w      udostępnianiu 

    informacji     publicznej,    o   której    mowa   w    ust. 1     łącznie    z      przekazaniem 

    projektu    odpowiedzi.

3. JeŜeli    udostępnienie   informacji    publicznej    wymaga     współdziałania

pracowników     Inspektoratu,    Powiatowy    Inspektor      Nadzoru     Budowlanego

wyznacza    pracownika   wiodącego,    który    jest     odpowiedzialny   za    opracowanie

odpowiedzi   na    złoŜone     pismo     (wniosek).



§ 6.

Rejestr       spraw      załatwianych      w      zakresie      udostępniania        informacji 

publicznej    prowadzi    pracownik      administracyjno – biurowy     Inspektoratu. 

Wzór   rejestru   określa    załącznik   Nr 8   do    niniejszego    zarządzenia.

§ 7.

W   celu   ułatwienia    załatwiania      spraw   z   zakresu   udostępniania    informacji 

publicznych    załącza     się   do   wykorzystania   wzory   pism  i   decyzji, określone 

w załącznikach   od Nr 2   do Nr 7  do  niniejszego   zarządzenia.

ROZDZIAŁ II

Zasady   udostępniania   i   aktualizacji   informacji   publicznej    na       stronie

internetowej BIP.

§ 8.

 W BIP udostępniane są:

1)   informacje    publiczne,    w        tym     dokumenty     urzędowe,      pozostające

       w   posiadaniu    Inspektoratu,    których    obowiązek     publikowania    wynika

       z   cytowanej   wyŜej   ustawy  lub  innych   przepisów  ogólnie obowiązujących

       (załącznik nr 1); 

2)    inne   informacje    publiczne,    pozostające     w     posiadaniu       Inspektoratu,

        po  akceptacji  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru   Budowlanego.

§ 9.

1.   KaŜdy     publikowany     dokument     oraz     kaŜda     strona     BIP      zawiera 

     informację:

    1) o   osobie,   która   wprowadziła   dany   dokument   oraz   o  osobie,       która 

        odpowiada   za   jego   treść;

    2) o   dacie   publikacji   oraz   o   czasie   i   zakresie   wprowadzenia    zmian,  a 

        takŜe    o   czasie   waŜności   i   aktualności   danej     publikacji.

2.   Informacje       publikowane     na      stronach    BIP     nie      mogą      zawierać 



      mechanizmów     zabezpieczających      przed      moŜliwością      kopiowania   i 

      drukowania.

3.   Firma   udostępniająca   serwer    dla     serwisu   BIP,    zgodnie     z     zawartą 

      umową,    odpowiada    za:

      1)  obsługę      techniczną,    zabezpieczenie   serwera   BIP   i     bazy   danych;

      2)  archiwizację   BIP   prowadzoną   w   postaci   składowania  na    odrębnych         

           nośnikach informatycznych nie później niŜ raz na dobę po zmianie 

            treści     publikowanych informacji.

§ 10.

1.   Do   zadań   Redaktora    naleŜy   w     szczególności:

      1)  zebranie   informacji   publicznej   wytwarzanej   przez    Inspektorat;

     2)  przygotowanie   informacji   do   publikacji   poprzez  korektę    treści,    które 

          zostały   wskazane   przez    Edytora   do    poprawy;

     3)  przygotowywanie   aktualizacji    publikowanych     informacji;

     4)  przekazywanie   Administratorowi    informacji,    jakie   naleŜy      zamieścić 

           na  stronie   BIP   oraz   wniosków    dotyczących    konieczności    tworzenia 

           nowych      układów    stron    BIP.

2.  Przed wprowadzeniem lub aktualizacją informacji publicznej Redaktor 

    winien w celu merytorycznej weryfikacji treści uzyskać ustną lub 

    pisemną   akceptację  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.     

§ 11.

Do   zadań     Edytorów   naleŜy   w    szczególności:

1) nadzór     nad    prawidłową   treścią   publikacji    w   zakresie     właściwości  

      stanowiska,   przygotowaną   przez   Redaktora   oraz   za    aktualność  treści

      informacji   publikowanych   i   opublikowanych   w    BIP;

2) odpowiedzialność    za     określenie     czasu    waŜności       opublikowanego 

dokumentu   w    BIP;

      3)  zatwierdzanie      przygotowanych     treści    publikowanych     dokumentów;

      4)  odpowiedzialność       za         terminowość,      aktualność        i      zgodność 



           przekazywanych     informacji    ze      stanem     faktycznym.

§ 12.

 1.  Do      zadań     Administratora     naleŜy   w    szczególności:

      1) nadawanie  uprawnień  (loginów) oraz haseł dostępu do stron edycyjnych  BIP;

      2) przyjmowanie   uwag   i   wniosków   dotyczących    konieczności     tworzenia 

          nowych     układów stron w BIP;

      3) przygotowywanie   projektu   struktury   stron    BIP;

      4) kontakt   z   wykonawcą   stron   internetowych  BIP;

     5) nadzór   nad   funkcjonowaniem   strony   BIP   Inspektoratu.

     6) przekazywanie   informacji   ministrowi   właściwemu    do  spraw  administracji 

         publicznej   niezbędnych   do   zamieszczenia   na   stronie   głównej   BIP    oraz 

         powiadomienie   tego  ministra  o  zmianach  treści  tych  informacji.

§ 13.

  Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 lipca  2008 roku.



Zarządzenie nr 6/2008

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie
z dnia 10 listopada 2008 roku

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nagród w Powiatowym Inspektoracie

Nadzoru Budowlanego w Staszowie

Na podstawie art.63 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 roku o słuŜbie cywilnej (Dz.U. Nr

170, poz.1218 z późniejszymi zmianami), art.2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks

pracy (Dz.U  z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1 

Wprowadzam „ Regulamin przyznawania nagród w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru

Budowlanego w Staszowie”, stanowiący  załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania



Zarządzenie Nr 7/2008

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 01.12.2008
roku

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

             Na podstawie art.26 ust.1 pkt 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994
roku /Dz.U.                         z 2002r. Nr.76, Poz.694 t.j. z późniejszymi zmianami/ oraz §7
Instrukcji w sprawie gospodarowania środkami rzeczowymi, wprowadzonej Zarządzeniem
Nr 1/08 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 5 maja 2008
roku.
Zarządzam co następuje:

§1
Powołuję Komisję Likwidacyjną w składzie:
1/ Pan Grzegorz Klimek         -  przewodniczący
2/ Pani Elżbieta Majewska     -  członek 
3/ Pani Urszula Górniak         -  członek 

§2
Zadaniem komisji jest:
1/  przeprowadzenie  lustracji  niepełnowartościowych,  zbędnych,  przestarzałych,

uszkodzonych  składników    majątkowych  będących  na  wyposażeniu  Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie,

2/  ocena  zużycia,  zniszczenia  i  przydatności  do  dalszego  użytkowania  składników
majątkowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie.

§3
Zobowiązuję komisję do:
1/  powiadomienia  osób  materialnie  odpowiedzialnych  o  terminie  wykonywania  swoich

czynności,  celem   umożliwienia  ich  uczestnictwa  w  pracach  przy  przeprowadzaniu
likwidacji środków,

2/  przekazania  protokołu  likwidacji  środków  majątkowych  będących  na  wyposażeniu
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie Głównemu księgowemu
w terminie 7 dni po jej zakończeniu.

§4
Członków komisji czynię odpowiedzialnych za właściwe przeprowadzenie czynności
likwidacyjnych.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują do wykonania:
1/ Grzegorz Klimek…………………………………

2/ Elżbieta Majewska……………………………...

3/ Urszula Górniak………………………………...

Otrzymują do wiadomości:
1/ Dorota Staneta - osoba materialnie odpowiedzialna

   ……………………………………………............



Zarządzenie Nr 8/2008                                            

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 01.12.2008 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września
1994 roku /Dz.U.       z 2002r. Nr.76, Poz.694 j.t.  z późniejszymi zmianami/ oraz §10
Instrukcji w sprawie gospodarowania środkami rzeczowymi, wprowadzonej Zarządzeniem
Nr 1/08 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie    z dnia 5 maja 2008
roku.
Zarządzam co następuje:

§1
Do przeprowadzenia spisu z natury powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie: 
1/  Przewodniczący Komisji  -  Grzegorz Klimek         - starszy inspektor nadzoru
budowlanego
2/  Członek Komisji               -  Elżbieta Majewska      - inspektor nadzoru budowlanego
3/  Członek Komisji               -  Urszula Górniak          - inspektor

§2
Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie:
1/ w terminie do dnia 15 stycznia 2009 roku inwentaryzacji kontrolnej środków trwałych i

wyposażenia  znajdującego  się  w  posiadaniu  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru
Budowlanego w Staszowie na dzień             31 grudnia 2008 roku.

2/   inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych, wg. stanu na dzień 31 grudnia
2008 roku,

3/ inwentaryzacji kontrolnej znaczków pocztowych pozostających na stanie w Powiatowym
Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na dzień 31 grudnia 2008 roku,

4/   inwentaryzacji kontrolnej zapasu paliwa w pojeździe służbowym wg. stanu na dzień 31
grudnia 2008 roku.

      - w obecności osób materialnie odpowiedzialnych.

§3
Zobowiązuję Komisję do:
1/  powiadomienia  osób  materialnie  odpowiedzialnych  o  terminie  wykonywania  swoich

czynności,  celem   umożliwienia  ich  uczestnictwa  w  pracach  przy  przeprowadzaniu
inwentaryzacji,

2/ rozdzielenia w naturze i spisie składników majątkowych pełnowartościowych, zbędnych,
przestarzałych, uszkodzonych itp.,

3/  przekazania  kompletnej  dokumentacji  inwentaryzacyjnej  Głównemu  księgowemu  w
terminie 7 dni po jej zakończeniu.

§4
Osoby powołane na  członków Komisji  czynię  odpowiedzialnych za  właściwe,  dokładne,
rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie ze stanem faktycznym.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują do wykonania:
1/ Grzegorz Klimek…………………………

2/ Elżbieta Majewska………………………

3/ Urszula Górniak…………………………

Otrzymują do wiadomości:
1/ Dorota Staneta - osoba materialnie odpowiedzialna

………………………………………



Zarządzenie Nr 9/2008

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie

 z dnia 20 grudnia 2008 roku 

w  sprawie  ewidencji  i  sporządzania  sprawozdań  budŜetowych  Rb-WS  w  zakresie

wydatków  strukturalnych  ponoszonych  przez  Powiatowy  Inspektorat  Nadzoru

Budowlanego  w Staszowie.

Na  podstawie  rozporządzenia  Ministra  Finansów  z  dnia  27  czerwca  2006r.

w  sprawie  sprawozdawczości  budŜetowej  (Dz.U.  z  2006r.  Nr  115,  poz.781

z późniejszymi zmianami), oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października

2007 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz.U. z 2007r. Nr

209, poz.1511) zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Czynności  polegające  na  wyodrębnieniu  wydatków  strukturalnych  z  ogółu

wydatków  budŜetowych  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego

w Staszowie dokonuje główny księgowy.

§ 2

Wydatki strukturalne obejmują wyłącznie krajowe wydatki  publiczne poniesione na

cele  strukturalne.

§ 3

1.Kwoty  wydatków  naleŜy  przyporządkować  odpowiednim  kodom  zgodnie

z  instrukcją  sporządzania  sprawozdania  Rb-WS  i  opisać  na  dokumencie  stanowiącym

podstawę wypłaty wydatku, tj. na fakturze, rachunku, nocie itp., według poniŜszego wzoru

pieczątki:

   Wzór pieczątki

    Wydatek strukturalny

    Kod:………………………….

    Kwota:……………………….

    Data………….Podpis………..

2.Pieczątkę przystawia się tylko i wyłącznie na fakturze lub innym dokumencie księgowym,

którego wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego. Brak na fakturze lub innym

dokumencie księgowym wyŜej wymienionej pieczątki oznacza, Ŝe wydatek ten nie stanowi

wydatku strukturalnego.  

3.Pieczątkę „Wydatek strukturalny” podpisuje osoba dokonująca klasyfikacji.

§ 4

Ewidencji księgowej wydatków na cele strukturalne dokonuje się według klasyfikacji

wskazanej na pieczątce na koncie pozabilansowym „950 - wydatki strukturalne”. 



§ 5

Do obliczenia wydatków strukturalnych naleŜy przyjąć wydatki faktycznie poniesione

w okresie sprawozdawczym,  udokumentowane opłaconą fakturą lub innym równowaŜnym

dokumentem księgowym.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam głównemu księgowemu.

§ 7

Zarządzenie  wchodzi  w  Ŝycie  z  dniem  podjęcia  z  mocą  obowiązującą   od

1 stycznia 2008 roku.


