
Uchwała Nr  80/532/2020 

Zarządu Powiatu w Łęcznej 

z dnia 29 maja 2020 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Łęcznej 

 

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

powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1 

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Łęcznej stanowiącym załącznik 

do Uchwały Nr 46/253/2019 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 30 września 2019 roku, 

wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W § 12 ust. 2 dodaje się pkt. 9 w brzmieniu:  

„9. Punkt Obsługi Mieszkańców        – POM” . 

2. W § 26:  

a) w ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:  

„stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i spraw obywatelskich.” 

b) w ust. 2 skreśla się pkt.7; 

c) w ust. 3 skreśla się pkt. 8.  

3. Dodaje się § 32A w brzmieniu:  

„Punkt Obsługi Mieszkańców      POM” 

1. Punkt Obsługi Mieszkańców realizuje zadania wynikające ze wstępnej 

obsługi mieszkańców załatwiających sprawy w urzędzie.  

2. Do najważniejszych zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku  

ds. obsługi mieszkańców należy: 

a) udzielanie kompleksowej informacji z zakresu funkcjonowania urzędu,  

w tym obowiązującej struktury organizacyjnej oraz podstawowych informacji 

o innych jednostkach organizacyjnych powiatu,  

b) udzielanie informacji o merytorycznej właściwości poszczególnych 

wydziałów i komórek organizacyjnych oraz o zakresie i trybie załatwiania 

spraw, 

c) weryfikowanie składanej w urzędzie dokumentacji (np. pism, wniosków, 

podań oraz załączników) zgodnie z obowiązującymi procedurami, 

obowiązującymi w wydziałach merytorycznych, 

d) udostępnianie odpowiednich druków i wzorów formularzy oraz ewentualna 

pomoc przy ich wypełnianiu, 

e) udzielanie informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw. 

3. Stanowisko ds. obsługi mieszkańców prowadzi magazyn rzeczy 

znalezionych.  



4. Ponadto stanowisko ds. obsługi mieszkańców realizuje inne zadania zlecone 

przez Starostę.”  

4. Schemat organizacyjny Starostwa Powiatowego w Łęcznej otrzymuje brzmienie 

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

   Wicestarosta 

 

   Michał Pelczarski  

 

Członkowie Zarządu: 

Przewodniczący Zarządu 

 

 

Krzysztof Niewiadomski    

 

 

  

1. Arkadiusz Onyszko    

 

 

 

2. Piotr Rybak 

 

 

 

3. Michał Woźniak 

 

 

                      

 

 


