
ZARZĄDZENIE NR „ 5 /2023
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia „i lutego 2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu
Swiętokrzyskieniu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach

Na podstawie 16 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej

wwojewództwie(Dz.U.z2023 r.poz. 190) zarządza się, co następuje:

1. W regulaminie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, stanowiącym

załącznik do zarządzenia Nr 165/202 1 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu

Świętokrzyskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Kielcach ze zmianami wynikającymi

z zarządzenia Nr „79/2022 z dnia 8 lipca 2022 r., zarządzeniem Nr 124/2022 z dnia

17 listopada 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) 30 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu zarejestrowania aktu prawnego Wojewody Świętokrzyskiego dyrektorzy

wydziałów przekazują do Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli, w wersji elektronicznej,

projekt aktu prawnego, zaakceptowany przez dyrektora wydziału, wraz z wymaganymi

opiniami i podpisanym przez dyrektora wydziału uzasadnieniem.

2. Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli nadaje numer aktowi prawnemu i przekazuje

do podpisu Wojewodzie.

3. Podpisany akt jest rejestrowany w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli.

4. Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli tworzy kopię wewnętrzną aktu prawnego

i przekazuje do Wydziału merytorycznego.

5. Dyrektorzy wydziałów i kierownicy zespolonych inspekcji, służb i straży, o których

mowa w 26 ust. 1, rozsyłają akt prawny jednostkom organizacyjnym zobowiązanym do jego

wykonania i innym zainteresowanym jednostkom organizacyjnym oraz podejmują działania

zapewniające pełną realizację aktu.”;

2) w 31 ust. 2. otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektorzy Wydziałów i kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży

niezwłocznie udostępniają, w formie elektronicznej, do zamieszczenia w Biuletynie

Informacji Publicznej do Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli wydane rozporządzenia

i zarządzenia Wojewody.”;

3) w 53 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Projekt porozumienia wymaga uzgodnienia z zainteresowanymi stronami,

w przypadku skutków finansowych dodatkowo parafowania przez Dyrektora Wydziału

Finansów i Budżetu.”;

4) w 89

a) w ust. 6 pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 8 w następującym

brzmieniu:



„8) realizacja zadań Wojewody wynikających z ustawy z dnial7 grudnia 2021 r.
o ochotniczych strażach pożarnych.”,

b) w ust. 7 pkt 20 wyrazy „ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej” zastępuje się wyrazami „ustawy dnia
11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny”.

2. Wykonanie zarządzenia porucza się Dyrektorowi Generalnemu Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, dyrektorom wydziałów/biur oraz innym komórkom
organizacyjnym Swiętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, kierownikom
zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.

ign”i”.
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