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Projekt

USTAWA

z dnia .........

o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i

kompetencji administracji terenowej.

Art. 1. W ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych

(Dz. U. Nr 39, poz. 311, z 1959 r. Nr 11, poz. 62, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r.

Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.

1568) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 oraz w art. 5 użyty w różnych przypadkach wyraz „władza”

zastępuje się użytym w odpowiednim przypadku wyrazem „starosta”;

2) w art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Starosta w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i

ochrony dziedzictwa narodowego może powierzyć gminie obowiązek

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z jednoczesnym

przekazaniem odpowiednich funduszy, o ile gmina nie przejmie

obowiązku bezpłatnie”.
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Art. 2. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i

archiwach (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr

137, poz. 1302) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 51b, w art. 51d w ust. 2, 51g w ust.1, 2, 4 i 5, w art. 51h, w art.

51i w ust. 1 i 2, w art. 51j oraz w art. 51l użyte w różnych przypadkach

wyrazy „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiednich

przypadkach wyrazami „marszałek województwa”;

2) w art. 51b:

a) dotychczasowy art. otrzymuje oznaczenie ust. 1;

b) po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Zadania marszałka województwa określone w art. 51a – 51l są

zadaniami z zakresu administracji rządowej”.

Art. 3. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr

46, poz. 203, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2003 r. Nr 162,

poz. 1568) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 w ust. 2, w art. 12 w ust. 1 oraz w art. 13 użyty w różnych

przypadkach wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiednich

przypadkach wyrazami „starosta ”;

2) dodaje się art. 15a w brzmieniu:

„Art. 15a. W stosunku do fundacji korzystającej ze środków publicznych

i prowadzącej działalność na obszarze całego kraju, w zakresie

działalności prowadzonej na obszarze właściwości miejscowej
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samorządu powiatowego, starosta wykonuje uprawnienia wynikające z

przepisów art. 12 – 15.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70,

poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr

29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i

Nr 128, poz. 1407 i 1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz.

1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 208 poz. 2020) wprowadza się następujące

zmiany:

1) w art. 10

a) w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) wojewoda przy pomocy państwowego wojewódzkiego inspektora

sanitarnego, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji sanitarnej

wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej,

3) państwowy powiatowy inspektor sanitarny, jako kierownik

powiatowej inspekcji sanitarnej wchodzącej w skład zespolonej

administracji powiatowej”;

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny może, za zgodą

wojewody, powierzyć powiatowemu inspektorowi, w drodze

porozumienia, prowadzenie spraw z zakresu swojej właściwości, w

tym wydawanie w jego imieniu decyzji administracyjnych. „
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2) w art. 11:

a) ust. 1 – 4 otrzymują brzmienie:

„1. Wojewódzkiego inspektora sanitarnego powołuje wojewoda, w

porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym po

przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

2. Zastępcę wojewódzkiego inspektora sanitarnego powołuje i

odwołuje wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora

sanitarnego.

3. Powiatowego inspektora sanitarnego powołuje starosta, w

porozumieniu z wojewódzkim inspektorem sanitarnym po

przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

4. Zastępcę powiatowego inspektora sanitarnego powołuje i odwołuje

starosta na wniosek powiatowego inspektora sanitarnego.

b) dodaje się ust. 4 a i 4 b w brzmieniu:

„4a. Państwowego granicznego inspektora sanitarnego powołuje

wojewoda na wniosek państwowego wojewódzkiego inspektora

sanitarnego po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

4b. Zastępcę państwowego granicznego inspektora sanitarnego

powołuje i odwołuje wojewoda na wniosek właściwego

państwowego granicznego inspektora sanitarnego”;

3) w art. 15 uchyla się ust. 1b.

Art. 5. W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z
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1993 r. Nr 94, poz. 431 , z 1994 r., Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r.,

Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz.681, z 2001 r., Nr 81, poz.

875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680, z 2003 r., Nr 110, poz. 1039, Nr 162, poz. 1568)

wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w ust. 2 i w art. 13b w ust. 2 wyraz „wojewoda” zastępuje się

wyrazami „zarząd województwa”;

2) w art. 13b w ust. 2 wyraz wojewoda” zastępuje się wyrazami

„marszałek województwa”.

Art. 6. W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U.

z 1999 r., Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr

115, poz. 1229) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 w ust. 2a, 2b i 3, w art. 17 ust. 1 i 3, w art. 18, w art. 20 w

ust. 3b użyty w różnych przypadkach i liczbach wyraz „wojewoda”

zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach

wyrazami „marszałek województwa”;

2) w art. 15

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obręby ochronne ustanawia lub znosi  w drodze uchwały sejmik

województwa, na wniosek marszałka województwa.”;

b)   po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
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„2a. Obręby hodowlane ustanawia lub znosi marszałek

województwa, w drodze decyzji, na wniosek uprawnionego do

rybactwa.”

Art. 7. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z

1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1118 i 1126,

z 1999 r. Nr 20, poz. 170, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72,

poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349, Nr

154, poz. 1792, , z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr

135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966) wprowadza się następujące

zmiany:

1) w art. 11b po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez

samorząd województwa należy:

1) ocena stanu i efektywności pomocy społecznej,

2) akceptacja programów naprawczych w jednostkach

organizacyjnych pomocy społecznej oraz ocena stopnia ich realizacji,

3) wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na

prowadzenie domów pomocy społecznej oraz prowadzenie rejestru

domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych

i ośrodków adopcyjno – opiekuńczych,

4) koordynowanie działań w zakresie integracji ze społeczeństwem

osób posiadających status uchodźcy,
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5) wyznaczanie, w uzgodnieniu ze starostami powiatów

prowadzących ośrodki adopcyjno – opiekuńcze, ośrodka

prowadzącego bank danych o dzieciach oczekujących na

przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia

funkcji rodziny zastępczej oraz o rodzinach zgłaszających gotowość

przysposobienia dziecka.”;

2) w art. 12 w ust. 1 skreśla się punkty 1 i 4 – 7;

3) w art. 19a, w art. 20 w ust. 2a oraz ust. 4 i 5, w art. 33n w ust. 9 i 10,

w art. 55a w ust. 1 użyty w różnych przypadkach wyraz „wojewoda”

zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami

„marszałek województwa”.

Art. 8. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 188,

poz. 1840) w art. 17 w ust. 3 wyraz „wojewoda” zastępuje się wyrazami „sejmik

województwa, na wniosek marszałka województwa”.

Art. 9. W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych

osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002

r. Nr 42, poz. 371, Nr 181, poz. 1515) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez

zarząd województwa należy w szczególności:
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1) ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji

rządowej realizowanych przez powiaty,

2) realizacja działań zmierzających do integracji środowisk

kombatanckich i koordynacji ich działań.”;

2)  w art. 73 w ust. 3 wyraz „wojewoda” zastępuje się wyrazami

„samorząd województwa”;

3)  w art. 73 w ust. 4 wyrazy „w ust. 1 i 2 wojewoda” zastępuje się

wyrazami „w ust. 2 i 3 zarząd województwa”.

Art. 10. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56,

poz. 679, Nr 86, poz. 958, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 145,

poz. 1623, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1682, z 2003 r. Nr

80, poz. 717 i 721, Nr 162 poz. 1568, Nr 203, poz. 1966) wprowadza się następujące

zmiany:

1) w art. 5 w ust. 1 w pkt 2, w ust. 2 i 4, w art. 13 w ust. 3 w pkt 2, w

art. 16 w ust. 1a, w art. 22 w ust. 2, w art. 38a w ust. 2 i w art. 40

w ust. 1 użyty w różnych przypadkach wyraz „wojewoda”

zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami

„marszałek województwa”;

2) w art. 5 w ust. 3a po wyrazie „starosta” dodaje się wyrazy „lub

marszałek województwa”;
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3) w art. 35a w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „pracownikom urzędów

wojewódzkich” zastępuje się wyrazami „pracownikom urzędów

marszałkowskich”.

Art. 11 W ustawie z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U.

z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189, Nr 145, poz. 1623, z

2002 r. Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) wprowadza

się następujące zmiany:

1) w art. 6 dodaje się pkt 4 w brzmieniu „sejmik województwa” oraz pkt

5 w brzmieniu „marszałek województwa.”;

2) w art. 8 w ust. 1i 2, w art. 9, w art. 10 w pkt. 2, w2 art. 12 w ust. 1 i 5,

w art. 23 ust. 5, w art. 24a w ust. 3 – 6, w art. 24b ust. 2 i 3, w ar. 27a

w ust. 2 pkt 5, w art. 27b w ust. w pkt 7 i w ust. 3, w art. 27c w ust.

3,w art. 36 w ust. 2, w art. 36a w ust. 1 i 2, w art. 39 w ust. 2, w art.

41a w ust. 1,w art. 47g w ust. 1 w pkt. 3, w art. 51 oraz w art. 52 w

ust 2 i 6 użyty w różnych przypadkach i liczbach wyraz „wojewoda”

zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach

wyrazami „marszałek województwa”;

3) w art. 13a w ust. 6, w art. 23w ust. 3 i 3a oraz w ust. 7, w art. 24 w

ust. 4 – 6, w art. 27c w ust. 4, w art. 32, w art. 34 w ust. 1, w art. 38

oraz w art. 47g w ust. 1 w pkt 3 użyty w różnych przypadkach i

liczbach wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiednich

przypadkach i liczbach wyrazami „sejmik województwa”.
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Art. 12. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze Dz. U.

Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111, poz. 726,

Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz.

1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr

113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1360, Nr 240, poz.

2055, z 2003 r. Nr 223, poz. 2219) w art. 14 w ust.2, w art. 16 w ust. 2 i 3 pkt 6, w art.

31 w ust. 1 w pkt 2, w art. 101 pkt 2, w art. 103 w ust. 3 użyty w różnych przypadkach

i liczbach wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i

liczbach wyrazami „marszałek województwa”.

Art. 13. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

(Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr

106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, Nr 120, poz. 1268)  w art. 18 w ust. 6 w pkt 2

oraz w art. 46 w ust. 2b użyty w różnych przypadkach wyraz „wojewoda” zastępuje

się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „marszałek województwa”.

Art. 14. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu

bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr

128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz.

1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 223, poz. 2217) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 1 pkt. 7 otrzymuje brzmienie:
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„7) ustalanie kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę

cudzoziemcom nieposiadającym zezwolenia na osiedlenie się, zgody

na pobyt tolerowany, statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej

Polskiej ani niekorzystającym z ochrony czasowej na jej terytorium;

kryteria te nie mogą zawierać wymagań dyskryminujących

kandydatów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,

narodowość, przekonania, zwłaszcza polityczne lub religijne, ani ze

względu na przynależność związkową,”;

2) w art. 5 ust. 1 po pkt 10f dodaje się pkt 10g w brzmieniu:

„10g) wydawanie przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców,”;

3) w art. 6c w ust. 1 skreśla się pkt 3 i 4;

4) w art. 50 w ust 1, 1a(?), 3, 4, 7, 8, 10, 11 i 15 oraz w art. 51 ust. 5

użyty w różnych przypadkach i liczbach wyraz „wojewoda”

zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach

wyrazami „marszałek województwa”;

5) w art. 51 w ust. 5 wyrazy „ o których mowa w art. 6c ust. 1 pkt 3”

zastępuje się wyrazami „o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7”.

Art. 15. W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i

leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80, poz. 505, Nr 160,

poz. 1079, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, , z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z

2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr

80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) wprowadza się następujące zmiany:
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1) w art. 7 w ust. 2 i w ust 4 użyty w różnych przypadkach wyraz

„wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach

wyrazami „zarząd województwa”;

2) w art. 26 w ust, 1 wyraz „wojewodowie” zastępuje się wyrazami

„marszałkowie województw”.

Art. 16. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z

2002 r. Nr 42, poz. 372. Nr 113, poz. 984) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 27 w ust. 1 skreśla się wyrazy „w obrębie województwa

właściwy wojewoda w drodze rozporządzenia” i po wyrazie

„dokonuje” dodaje się wyrazy „minister właściwy do spraw

środowiska, w drodze zarządzenia”;

2) w art. 27 skreśla się ust. 2;

3) w art. 7, w art. 44 w ust. 2, w art. 48 w pkt 2 i w art. 50 w ust. 2 użyty

w różnych przypadkach i liczbach wyraz „wojewoda” zastępuje się

użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazami

„marszałek województwa”.

Art. 17. W ustawie z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2001 r.

Nr 53, poz. 563, Nr 76, poz. 811, z 2002 r. Nr 25, poz. 253) w art. 43 w ust. 1 i 4, w

art. 44 w ust. 1 wyraz „wojewoda” zastępuje się wyrazami „marszałek województwa”.
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Art. 18. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z

2002, Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 152, poz. 1271) w art. 47 w ust. 1 i w art.

49 użyty w różnych przypadkach i liczbach wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi

w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazami „marszałek województwa”.

Art. 19. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z

2003 r. Nr 153, poz. 1504, Nr 203, poz. 1966) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 uchyla się ust. 2 oraz skreśla się oznaczenie ust. 1;

2) w art. 17 po wyrazach „w zakresie określonym w art. 19 ust. 5”

dodaje się wyrazy „oraz bada zgodność planów zaopatrzenia w

energię i paliwa z polityką energetyczną państwa.”;

3) w art. 19 w ust. 5 skreśla się wyrazy „przez wojewodę”;

4) w art. 20 w ust. 3 wyraz „wojewodzie” zastępuje się wyrazem

„samorządowi województwa”.

Art. 20. W ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198, Nr 122, poz. 1143) wprowadza się następujące

zmiany:

1) w art. 15 w ust. 2, w art. 33 w ust 4, w art. 34 w ust. 1 w pkt 2 użyty

w różnych przypadkach wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w

odpowiednich przypadkach wyrazami „marszałek województwa”;

2) w art. 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Sejmik województwa, na wniosek marszałka województwa,

działającego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

zdrowia oraz z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, w formie

uchwały określa ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod

uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw.”.

Art. 21. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.

U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302,

Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 168, poz. 1568) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 75a w ust. 1, 3, 5 i 9, w art. 79 w ust. 1 w pkt 1, w art. 97 ust.

3, w art. 98 ust. 5, w art. 110 w pkt 5, w art. 111 w ust. 1, w art. 112

w ust. 1, w art. 113 w ust. 1, w art. 122 w ust. 8, w art. 124 w ust. 3,

w art. 124a w ust. 1 i w ust. 2 pkt 2, w art. 124b w ust. 1, 3 i 5, w art.

140 ust. 4, w art. 140i pkt 4, w art. 140j ust. 1 i w art. 140k użyty w

różnych przypadkach wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w

odpowiednich przypadkach wyrazami „marszałek województwa”;

2) w art. 122 w ust. 9 wyrazy „wojewoda mazowiecki” zastępuje się

wyrazami „marszałek województwa mazowieckiego”.

Art. 22. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z

2003 r., Nr 106, poz. 1002) wprowadza się następujące zmiany:
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1) w art. 13 w ust. 1, w art. 22 w ust. 1 i art. 22a użyty w różnych

przypadkach wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w

odpowiednich przypadkach wyrazami „marszałek województwa”;

2) w art. 33a w ust. 2 wyraz „wojewoda” zastępuje się wyrazami

„sejmik województwa”.

Art. 23. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i

społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, Nr

160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr

162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111,

poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr

100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792 i 1800, z

2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683, Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr

7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217, Nr 228, poz. 2262) wprowadza się

następujące zmiany:

1) w art. 10d w ust. 1, ust. 3, ust. 5, ust. 6, ust. 7 oraz w ust. 8 w pkt 5, w

art. 30 w ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 2b, 2c, ust. 3, ust. 3a, ust. 3d, ust 4

w pkt 1 i 2, ust. 6 oraz ust. 7, w art. 38a w ust. 1 i 2 użyty w różnych

przypadkach wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w

odpowiednich przypadkach wyrazami „marszałek województwa”;

2) w art. 10d w ust. 2 skreśla się przecinek i wyrazy „który po

zaopiniowaniu wniosku, w terminie 30 dni od dnia jego wpływu

przekazuje wniosek wojewodzie.”;
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3) w art. 10d ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rozpatrzenie przez marszałka województwa wniosku następuje w

terminie 30 dni od dnia jego wpływu. O sposobie rozpatrzenia

wniosku marszałek województwa zawiadamia ośrodek albo

organizatora turnusu.”;

4) w art. 35 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

    „4) sprawy z zakresu zakładów pracy chronionej,”

5) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

„4) sprawy z zakresu turnusów rehabilitacyjnych,”.

Art. 24. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U.

z 2001 r. Nr 55, poz. 578, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 203, poz. 1966) w art. 5 w

ust. 3 i 4, w art. 7 w ust. 2 i 4, w art. 8 w ust. 1 i 5, w art. 9 w ust. 1, 1a, 2 i 3, w art.

10a w ust. 1, w art. 24 w ust. 1, w art. 25 w ust. 1 i 3, w art. 26 w ust. 2, w art. 28 w

ust. 1 i 2, w art. 29 w ust. 3, 4 i 5, w art. 32 w ust. 3, w art. 38 w ust. 1 i 6 oraz w art.

51a w ust. 1 i 4 użyty w różnych przypadkach i liczbach wyraz „wojewoda” zastępuje

się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazami „marszałek

województwa”.
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Art. 25. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w

województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 37,

poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804, Nr 200, poz. 1688, z 2003

r. Nr 52, poz. 450, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452) wprowadza się następujące

zmiany:

1) uchyla się art. 22;

2) w załączniku do ustawy uchyla się pkt 17, 19

Art. 26. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i

ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983) wprowadza się

następujące zmiany:

1) w art. 7 w ust. 1 i 2, w art. 9 w ust 1 i 4, w art. 10 – 13 użyty w

różnych przypadkach wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w

odpowiednich przypadkach wyrazami „marszałek województwa”;

2) w art. 7 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zadania marszałka województwa określone w Rozdziale 3 są

zadaniami z zakresu administracji rządowej”.

Art. 27. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynku owoców i

warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2001 r.

Nr 3, poz. 19, z 2002 r. Nr 238, poz. 2019, z 2003 r. Nr 223, poz. 2221) wprowadza się

następujące zmiany:
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1) w art. 7 w ust. 1 i 3, w art. 8 w ust. 2, w art. 22 w ust. 5, w art. 24 w

ust. 1, 3 i 5, w art. 25 w ust. 1 użyty w różnych przypadkach i

liczbach wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiednich

przypadkach i liczbach wyrazami „marszałek województwa”;

2) w art. 24 w ust. 3 wyraz „wojewódzkiego” zastępuje się wyrazem

„marszałkowskiego”.

Art. 28. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.

U. Nr 62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr

233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr

175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177)

wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 376 dodaje się pkt 2a w brzmieniu „sejmik województwa” oraz

pkt 2c w brzmieniu „marszałek województwa.”;

2) w art. 30 w ust.2 w pkt. 1, w art. 49 w ust. 5,w art. 91 w ust. 3, w art.

95 w ust. 1, w art. 162 w ust. 6 i 7, w art. 395 w ust. 4,  w art. 396 w

ust. 3 w pkt 1, w ust. 4 i 5, w art. 397 w ust. 2, w art. 426 w ust. 2 i 5,

w art. 428 w ust. 1, w art. 430 w ust. 2, w art. 434, w art. 435 w ust.

3, 5 i 6, w art. 437 w ust. 2, 4, 8 i 9 oraz w art. 441 w ust 1 i 4 użyty

w różnych przypadkach i liczbach wyraz „wojewoda” zastępuje się

użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazami

„marszałek województwa”;

3) w art. 91 w ust. 1, w art. 96, w art. 119 ust. 2, w art. 135 w ust. 2
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użyty w różnych przypadkach i liczbach wyraz „wojewoda”

zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach

wyrazami „sejmik województwa”;

4) w art. 378 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wojewoda jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na

terenach zamkniętych”;

    dodaje się ustęp 2a w brzmieniu:

„2a. Marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

1) przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest

eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako

przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko,

dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązkowe,

2) przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,

dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko jest obowiązkowe, realizowanego

na terenach innych niż wymienione w pkt 1.”

5) w art. 396 w ust. 2 skreśla się wyrazy „wojewoda w porozumieniu

z marszałkiem województwa” a w to miejsce wpisuje się wyrazy

„marszałek województwa w porozumieniu z wojewodą”.
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Art. 29. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.

628, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7,

poz. 78) wprowadza się następujące zmiany:

1) w ar. 13 ust. 4, w art. 19 ust. 2 pkt 1, w art. 24 w ust. 2 w pkt. 1, w

art. 26 w ust. 3 w pkt. 1 i w ust. 5, w art. 29 w ust. 3, w art. 49 w ust.

2 i 4, w art. 53 w ust. 3 w pkt. 1 oraz w art. 54 w ust. 2 w pkt. 1 użyty

w różnych przypadkach i liczbach wyraz „wojewoda” zastępuje się

użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazami

„marszałek województwa”;

2) w art. 18 w ust. 4, w art. 19 w ust. 6, w art. 22 w ust. 2, w art. 24 w

ust. 9, w art. 26 w ust. 7 w art. 30 w ust. 7 skreśla się wyrazy

„wojewoda lub”.

3) w art. 37 w ust. 6 skreśla się wyrazy „wojewoda i”.

Art. 30. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, z

2002 r. Nr 113, poz. 948, z 2003 r. Nr 113, poz. 1069) w art. 9 w ust. 9 wyraz „wojewoda”

zastępuje się wyrazami „marszałek województwa”.

Art. 31. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

Nr 125, poz. 1368, Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233,

poz. 1957, Nr 238, poz. 2022, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w art. 15 w ust. 2 w pkt. 2 oraz 140

w ust. 2 użyty w różnych przypadkach wyraz „wojewoda” zastępuje się użytymi w

odpowiednich przypadkach wyrazami „marszałek województwa”.
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Art. 32. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.

Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 89, poz. 804 i Nr 199, poz. 1671 oraz

z 2003 r. Nr137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1452, Nr 200, poz. 1953 i Nr 211, poz. 1452)

wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 51 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wojewoda działający za pośrednictwem wojewódzkiego

inspektora transportu drogowego, zwanego dalej "wojewódzkim

inspektorem", jako kierownika wojewódzkiej inspekcji transportu

drogowego wchodzącej w skład wojewódzkiej administracji

zespolonej.”;

2) w art. 53 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda w

porozumieniu z Głównym Inspektorem.

5. Zastępcę wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje

wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora.”

Art. 33. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112) w

art. 197 w ust. 1 skreśla się wyrazy „wojewody lub”.

Art. 34. W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz. U. Nr 80, poz.

721, Nr 217, poz. 2124) w art. 2 w ust. 1, w at. 5 w ust. 5, w art. 7 w ust. 2, w art. 8, w

art. 14 w ust. 2, w art. 15 w ust. 1, w art. 16 w ust. 1, w art. 17 w ust. 1, w art. 19 w ust.
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1, w art. 20 w ust. 3 w pkt 4, w art. 24 w ust. 1, w art. 26 w ust. 1, w art. 28 w ust. 1, w

art. 29, w art. 30 w ust. 1, w art. 32 w ust. 1 i 2 użyty w różnych przypadkach wyraz

„wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami

„marszałek województwa”.

Art. 35. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) w art. 29 w ust. 5 i w art. 33 w

ust.1 użyty w różnych przypadkach i liczbach wyraz „wojewoda” zastępuje się

użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbach wyrazami „marszałek

województwa”.

Art. 36. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U.

Nr 122, poz. 1143) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1, w art. 5 w ust. 1 i 4 oraz w ust. 5, w art. 6 w ust. 1i

2, w art. 13 w ust. 7, użyty w różnych przypadkach i liczbach wyraz

„wojewoda” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i

liczbach wyrazami „marszałek województwa”.

2) w art. 5 w ust. 1 skreśla się wyrazy „po zaopiniowaniu wniosku, o

którym mowa w art. 4, przez marszałka województwa.”

Art. 37. 1. Z dniem 1 stycznia 2005 r. pracownicy urzędów wojewódzkich,

wykonujący do dnia wejścia w życie ustawy zadania i kompetencje podlegające
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przejęciu przez samorząd województwa lub powiat, stają się odpowiednio

pracownikami urzędu marszałkowskiego lub starostwa powiatowego.

2. Pracodawca jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy,

zawiadomić na piśmie pracowników wykonujących zadania i kompetencje

podlegające przekazaniu na mocy niniejszej ustawy o zmianach, jakie mają nastąpić w

zakresie ich stosunków pracy. Przepisy art. 23¹ § 4 Kodeksu pracy stosuje się

odpowiednio.

3. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 1, wygasają z dniem

30 czerwca 2005 r., jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane

nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjęcia do dnia 15

czerwca 2005 r. nowych warunków pracy lub płacy.

4. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem może nastąpić za

wypowiedzeniem. Przepis art. 41¹ Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.

5. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, zachowują uprawnienia pracownicze

wynikające z aktów, na których podstawie powstał ich stosunek pracy przed dniem 1

stycznia 2005 r., do dnia:

1) 15 czerwca 2005 r., jeżeli przyjęli proponowane warunki pracy lub płacy na

dalszy okres, albo

2) wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w ust. 3, albo

3) wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 4.

Art. 38. Pracodawca, w terminie do dnia 30 października 2004 r. przygotuje

imienne wykazy osób wykonujących zadania i kompetencje podlegające przejęciu i
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przekaże je odpowiednio organowi przejmującemu zadania i kompetencje na mocy

niniejszej ustawy.

Art. 39. 1. Z dniem 1 stycznia 2005 r. mienie Skarbu Państwa służące

wykonywaniu zadań podlegających przekazaniu niniejszą ustawą, staje się z mocy

prawa mieniem samorządu województwa.

2. Do dnia 30 listopada 2004 r. wojewodowie sporządzą wykazy mienia Skarbu

Państwa, o którym mowa w ust. 1.

3. Koszty uregulowania stanu prawnego mienia przekazywanego jednostkom

samorządu terytorialnego ponosi Skarb Państwa.

Art. 40. 1. Nabycie mienia, o którym mowa w art. 39 ust. 1, stwierdza

wojewoda w drodze decyzji. Przepisu art. 49 ust. 1 ustawy o samorządzie

województwa nie stosuje się

2. Nabycie przez samorząd województwa mienia Skarbu Państwa służącego

wykonywaniu zadań podlegających przekazaniu niniejszą ustawą następuje wraz z

obciążeniami, które ujawnia się w decyzji o przekazaniu.

3. Organem odwoławczym w sprawach nabycia mienia, o którym mowa w ust.

2, jest minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

4. Ujawnienie obciążeń nie narusza praw osób trzecich.

5. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do zobowiązań Skarbu Państwa,

wynikających z działalności organów władających przekazywanym mieniem,

powstałych przed dniem jego przejęcia przez samorząd województwa.
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6. Przekazanie mienia samorządowi województwa jest nieodpłatne oraz wolne

od podatków i opłat.

Art. 41. Do postępowania w sprawie przekazania mienia samorządowi

województwa, w drodze decyzji, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu

postępowania administracyjnego.

Art. 42. 1. Ostateczna decyzja o przekazaniu samorządowi województwa praw,

które są lub mogą być ujawnione w księdze wieczystej, stanowi podstawę do wpisu w

księdze wieczystej.

2. Postępowanie w przedmiocie wpisu jest wolne od opłat sądowych.

Art.43. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy stroną zawartych wcześniej

porozumień w zakresie zadań i kompetencji podlegających przekazaniu staje się

samorząd województwa.

2. Koncesje, zezwolenia i inne decyzje wydane w zakresie przekazywanych

niniejszą ustawą zadań i kompetencji zachowują ważność do upływu określonych w

nich terminów ważności, chyba że na podstawie odrębnych przepisów wcześniej

zostaną zmienione lub utracą ważność.

Art. 44. 1. W toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych, w

zakresie zadań podlegających przekazaniu na podstawie niniejszej ustawy, w których

stroną jest wojewoda, stroną staje się samorząd województwa.
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2. Niezakończone postępowania administracyjne w zakresie spraw

podlegających przekazaniu na mocy przepisów niniejszej ustawy, toczą się nadal

przed organami, które przejęły ich zadania i kompetencje.

Art. 45. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie

przepisów ustaw określonych w art. 1-36 w zakresie zadań i kompetencji

podlegających przekazaniu na podstawie niniejszej ustawy zachowują moc do czasu

wydania nowych przepisów, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w

życie ustawy.

2. Akty prawa miejscowego z zakresu zadań i kompetencji podlegających

przekazaniu ustawą zachowują moc do czasu wydania nowych aktów prawa

miejscowego przez organy przejmujące zadania i kompetencje.

Art. 46. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

UZASADNIENIE

I. Założenia proponowanych zmian

W celu podniesienia sprawności Państwa i jakości wykonywania przypisanych
prawem zadań i kompetencji koniecznym jest m.in. zdefiniowanie pozycji wojewody jako
przedstawiciela Rady Ministrów w województwie. Rozwiązania prawne wprowadzone
reformą 1998/99 w zakresie podziału zadań i kompetencji poszczególnych władz
administracji terenowej nie sprawdzają się w kontekście całokształtu unormowań prawnych.
W obecnie obowiązującym podziale kompetencji nie ma przypadków równoległego
wykonywania tych samych zadań i kompetencji przez organy administracji rządowej i
jednostki samorządu terytorialnego, liczne natomiast są przypadki, w których zadania i
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kompetencje określone w tej samej ustawie wykonywane są przez różne szczeble jednostek
samorządu terytorialnego i przez wojewodów.

Przyjęto zatem założenie, że zadania przypisane wojewodzie jako
przedstawicielowi rządu na danym obszarze powinny ograniczać się do:

 zadań z zakresu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego,
 wykonywania funkcji zwierzchnika zespolonej administracji rządowej

oraz funkcji inspekcyjno-kontrolnych,
 zadań związanych ze strategicznymi interesami państwa, z zakresu

bezpieczeństwa i porządku publicznego, z zakresu obywatelstwa i
cudzoziemców,

 zadań w zakresie funduszy strukturalnych i przekazywania
odpowiednich środków finansowych z budżetu państwa do jednostek
samorządu terytorialnego,

 zadań związanych z pełnieniem funkcji organu wyższego stopnia w
rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 kompetencje istotne z uwagi na programy i strategie ważne ze względu
na interes Państwa.

Pozostałe zadania przypisane obecnie wojewodom przepisami ustaw szczególnych
materialnego prawa administracyjnego zostają w jak najszerszym stopniu przekazane
samorządom województw. Ponadto, niektóre dotychczasowe zadania i kompetencje
wojewodów zostaną przejęte przez samorząd powiatowy.

Przyjęto, że opracowywana reforma administracyjna dokonywana będzie w
granicach dotyczących obecnego ustroju terenowej administracji rządowej i administracji
samorządowej. Potrzeby zmian w prawie mają przez to następujące podłoże:

 wypełnienie i uzupełnienie kompetencjami niektórych sfer zadaniowych
samorządu województwa – określonych w przepisach ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie województwa,

 usprawnienie funkcjonowania administracji w niektórych dziedzinach życia
społecznego,

 postulaty w zakresie oszczędności środków publicznych – wychodzące z
założenia, że realizacja zadań i kompetencji przez samorząd województwa będzie
odbywać się mniejszym kosztem niż przed dokonywanymi zmianami.

W trakcie prac w przedmiocie wypracowania przesunięć zadań i kompetencji
rozważana była skuteczność i efektywność administracji danej dziedziny powstałej po
reformie. Proponowane zmiany mają na celu przekazywanie kompletnych pakietów
zadań z poszczególnych ustaw.
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II. Cel dokonywanych zmian

Projektowane rozwiązania nie tylko zracjonalizują podział zadań i kompetencji
pomiędzy organy władzy publicznej, ale przełożą się również na udoskonalenie struktur
urzędów wojewódzkich, ich uproszczenie oraz racjonalizację zatrudnienia w
poszczególnych jednostkach terenowej administracji rządowej (poprzez zmniejszenie
liczby zatrudnionych osób). Ponadto przesunięcie zadań i kompetencji do samorządu
województwa wzmocni ten poziom samorządu terytorialnego poprzez rozbudowanie jego
roli w realizacji zadań publicznych.

Konsekwencją przesunięcia zadań jest również konieczność zespolenia służb,
inspekcji i straży funkcjonujących na poziomie wojewódzkim i powiatowym, które
zostały odzespolone wbrew założeniom reformy z 1999 r. (Państwowa Inspekcja
Sanitarna i Inspekcja Transportu Drogowego).

III. Przepisy przekazujące kompetencje

Proponowane przesunięcia zadań i kompetencji wymagają dokonania szeregu
zmian w zapisach kilkudziesięciu ustaw administracyjnego prawa materialnego
wyrażających zadania i kompetencje administracji szczebla terenowego. Przepisy te
określone zostały w art. 1 – 36.

Przekazanie kompetencji samorządowi województwa i w nielicznych przypadkach
samorządowi powiatowemu dotyczy następujących zadań:
w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr
39, poz. 311 z późn. zm.):

 prawo zarządzania ekshumacji i przeniesienia zwłok z cmentarza lub grobu
wojennego na inny cmentarz lub do innego grobu wojennego - art. 4

 udzielanie zezwolenia na remont lub budowę grobów i cmentarzy wojennych, na
wznoszenie pomników na cmentarzach wojennych oraz zatwierdzanie projektów
budowy pomników i projektów innych urządzeń - art. 5

 powierzanie gminom obowiązku utrzymywania grobów i cmentarzy wojennych, z
jednoczesnym przekazywaniem odpowiednich funduszy, o ile gmina lub powiat nie
przejmie obowiązku bezpłatnie - art. 6 ust 3

w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1396 z późn. zm.):

 sprawy związane z wydawaniem i cofaniem - dla przedsiębiorców - zezwoleń na
podjęcie działalności gospodarczej w dziedzinie przechowywania dokumentacji oraz
przeprowadzaniem kontroli działalności gospodarczej w zakresie objętym
zezwoleniem - art. 51b, art. 51d ust. 2, art. 51g, art. 51h, art. 51i, art. 51 j, art. 51l ust.
1

 przeprowadzanie kontroli działalności gospodarczej objętej zezwoleniem - art. 51l.
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w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z
późn. zm.):

 przyjmowanie zawiadomień o wpisaniu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego –
art. 9 ust. 2

 możliwość występowania do sądu z wnioskiem o ustalenie zgodności działania
fundacji z przepisami prawa oraz celem, w jakim fundacja została ustanowiona - art.
12 ust. 1

 możliwość występowania do sądu o uchylenie uchwały zarządu fundacji,
pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem, albo postanowieniami statutu
fundacji lub przepisami prawa a także o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu
rozstrzygnięcia sprawy -  art. 13

 wyznaczanie odpowiedniego terminu do usunięcia uchybień w działalności zarządu
albo żądanie dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu fundacji - art. 14
ust. 1

 możliwość występowania do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie
zarządcy przymusowego albo w razie dalszego uporczywego działania zarządu
fundacji w sposób niezgodny z prawem, statutem lub celem fundacji - art. 14 ust. 2

 możliwość zwracania się do sądu o likwidację fundacji w wypadkach, gdy osiągnięty
został cel, dla którego fundacja była ustanowiona lub w razie wyczerpania środków
finansowych i majątku fundacji, jeżeli statut nie przewiduje likwidacji fundacji lub
jego postanowienia w tym przedmiocie nie są wykonywane - art. 15 ust. 2

 wykonywanie uprawnień wynikających z przepisów art. 12 – 15 w stosunku do
fundacji korzystającej ze środków publicznych i prowadzącej działalność na
obszarze całego kraju, w zakresie działalności prowadzonej na obszarze właściwości
miejscowej samorządu powiatowego  (zadanie przekazane staroście)

w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U z 1993 r. Nr 94, poz. 431 , z
późn. zm):
 zaliczanie w szczególnych, gospodarczo uzasadnionych wypadkach niektórych gmin

do innego okręgu podatkowego niż określony w rozporządzeniu Ministra Finansów -
art. 5 ust.2

− ustalanie wykazu miejscowości położonych na terenach podgórskich i górskich - art.13b
ust.2

w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r., Nr
66, poz. 750 z późn. zm. ):
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 dokonywanie na podstawie operatu rybackiego i stosownej dokumentacji oceny
wypełnienia przez uprawnionego do rybactwa obowiązku prowadzenia racjonalnej
gospodarki rybackiej oraz powiadamianie właściciela wody o wynikach oceny – art.
6 ust. 2a i 2b

 zwalnianie w wyjątkowo uzasadnionych wypadkach od obowiązku prowadzenia
racjonalnej gospodarki rybackiej, lub uznawanie zbiornika wodnego za
nieprzydatny do prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej na czas określony –
art. 6 ust.3

 ustanawianie lub znoszenie: obrębów ochronnych, obrębów hodowlanych – art. 15
ust.2 i ust. 2a

 zezwalanie, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, na odstępstwo od zakazów, o
których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2-7 i ust. 2 oraz w art. 10 ust. 1, a także na
dokonywanie połowu ryb w obrębach ochronnych – art. 17 ust.1

 wydawanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach zakazu połowu niektórych
gatunków ryb, w określonych wodach, na czas niezbędny do ich ochrony oraz
zobowiązywanie innych użytkowników wód do utrzymania dróg swobodnego
przepływu ryb – art. 17 ust.3

 właściwość miejscowa w sprawach dotyczących rybactwa w obwodach rybackich,
przez które przebiega granica województw lub powiatów, w przypadku, gdy na
podległym obszarze większa część powierzchni obwodu rybackiego. W innych
przypadkach właściwość miejscową w sprawach dotyczących rybactwa ustalają w
drodze porozumienia odpowiednie organy– art. 18

w ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64,
poz. 414 z późn. zm.):

− ocena stanu i efektywności pomocy społecznej, akceptacja programów naprawczych w
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz ocena stopnia ich realizacji,
wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów
pomocy społecznej oraz prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek
opiekuńczo – wychowawczych i ośrodków adopcyjno – opiekuńczych,  koordynowanie
działań w zakresie integracji ze społeczeństwem osób posiadających status uchodźcy,
wyznaczanie, w uzgodnieniu ze starostami powiatów prowadzących ośrodki adopcyjno –
opiekuńcze, ośrodka prowadzącego bank danych o dzieciach oczekujących na
przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny
zastępczej oraz o rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka. – art. 11
nowy ust. 1a

- wydawanie i cofanie zezwoleń i zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów pomocy

społecznej – art. 19 a, art. 20 ust. 2a, ust. 4 i 5, art. 55 a ust. 1

- wydawanie powiatowi zgody na likwidację placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz na

likwidację ośrodka adopcyjno-opiekuńczego art. 33n ust. 1 i 2
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w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002
r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm. )

 ustalanie, na wniosek rady gminy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska - miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową. - art. 17 ust. 3

w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 371 z późn. zm.)

 ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej

realizowanych przez powiaty, - art. 73 ust. 2 pkt 1,
 realizacja działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i

koordynacji ich działań - art. 73 ust. 2 pkt 2,
 współdziałają przy realizacji zadań z organizacjami społecznymi oraz

stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych – art. 7 ust. 3,
 możliwość powołania pełnomocnika do wykonywania zadań określonych w ustawie-

art. 73 ust. 4.

w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z
późn. zm.)

 sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności
Skarbu Państwa - art. 5 ust. 1 pkt 2

 możliwość powierzania dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, w
drodze porozumienia, prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną
wraz ze środkami finansowymi - art. 5 ust. 2, 3a i 4

 wydawanie decyzji w sprawach:
 zamiany lasu na użytek rolny w stosunku do lasów nie stanowiących

własności Skarbu Państwa - art. 13 ust. 3 pkt 2
 uznawania lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru w

odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa - art. 16
ust.1a

 zatwierdzanie uproszczonego planu urządzenia lasu - art. 22 ust. 2
 ustanawianie, w drodze decyzji, trwałego zarządu na rzecz Generalnej Dyrekcji

Dróg Krajowych i Autostrad na nieruchomościach przeznaczonych na drogi
krajowe, stanowiących własność Skarbu Państwa - art. 38a ust. 2

 wnioskowanie do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o przekazanie w
użytkowanie wskazanej jednostce organizacyjnej lasów, gruntów oraz innych
nieruchomości, bez zmiany ich dotychczasowego przeznaczenia - art. 40 ust. 1,

 uprawnienie pracowników urzędów marszałkowskich zajmujących się nadzorem
nad gospodarką leśną do noszenia munduru leśnika - art. 35a ust. 2 pkt 2
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w ustawie z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz.
1079 z późn. zm. ):
 wykonywanie zadań organu administracji rządowej w zakresie ochrony przyrody

przy pomocy wojewódzkiego konserwatora przyrody - art. 8 ust. 1
 powoływanie i odwoływanie wojewódzkiego konserwatora przyrody (art. 8 ust.2) i

członków wojewódzkiej komisji ochrony przyrody (art. 12 ust. 1) oraz finansowanie
działalności wojewódzkiej komisji ochrony przyrody z własnego budżetu - art. 12
ust. 5

 kwestie związane z tworzeniem i funkcjonowaniem rezerwatów przyrody, parków
krajobrazowych (np. opłaty, wyznaczanie dyrektorów parków, wydawanie decyzji,
prowadzenie dokumentacji stanu przyrody) – art. 13a ust. 6, art. 13 b, art. 23 ust. 3,
3a, 5 i ust. 7, art. 23a,  art.24, art. 24a ust. 3-6,  art. 39 ust. 2

 powoływanie rady parku krajobrazowego oraz rady zespołu parków
krajobrazowych, określając jej skład i zakres działania - art. 24b ust. 2 i 3

 kwestie dotyczące ochrony roślin i zwierząt - art. 27a w ust. 2 pkt. 5, art. 27b w ust. w
pkt. 7 i w ust.3, art. 27c ust.3 i 4

 wprowadzanie form ochrony przyrody: obszar chronionego krajobrazu, pomnik

przyrody, stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej, użytek ekologiczny,

zespół przyrodniczo-krajobrazowy - art. 32

- wprowadzenie formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 4 i 6 – 34
ust. 1

 uzgadnianie wydawania przewidzianych odrębnymi przepisami pozwoleń na budowę
lub rozbudowę obiektów i urządzeń w rezerwatach przyrody, na obszarze parku
krajobrazowego lub obszarze chronionego krajobrazu - art. 36 ust. 2, art. 36a ust. 1 i
2

- wprowadzenie na okres sześciu miesięcy ograniczeń i zakazów, o których mowa w art.

23a ust. 1, art. 26a ust. 1 i art. 31a, albo nakazanie wykonania określonych prac lub

urządzeń w stosunku do obiektu lub obszaru o stwierdzonych wartościach przyrodniczych

lub krajobrazowych, przewidzianego do objęcia ochroną, a któremu zagraża zmiana lub

zniszczenie – art. 38

- prowadzenie dokumentacji stanu przyrody, a w szczególności cennych ze względów

naukowych lub rzadkość występowania tworów przyrody, obszarów przyrodniczych i

innych składników przyrody oraz rejestr rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i

obszarów chronionego krajobrazu  - art. 39 ust.2

 ustalenie warunków prowadzenia robót polegających na budowie wałów
przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz
innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne - art. 41a ust.1
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 ustalanie warunków prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz b
uzgadnianie nie pobierania przez organ gminy opłat za usunięcie drzew i krzewów,
jeżeli usunięcie było związane z wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń melioracji
wodnych w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń - art.
47g ust. 1 pkt. 3

 uzgadnianie nie pobierania przez organ gminy opłat za usunięcie drzew i krzewów,
jeżeli usunięcie było związane z wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń melioracji
wodnych w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń - art.
47g ust. 1 pkt. 3

 wnioskowanie o ujawnianie w księdze wieczystej poddania pod ochronę całości lub
części przedmiotu - art. 51

 wypłacanie odszkodowań orzeczonych przez sądy powszechne w sprawach o
naprawienie szkód wyrządzonych przez żubry, niedźwiedzie i bobry oraz przez inne
gatunki zwierząt chronionych, za które odpowiada Skarb Państwa - art. 52 ust. 2

 pokrywanie szkód spowodowanych przez zwierzynę w rezerwatach przyrody ze
środków budżetowych - art. 52 ust. 6

w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn.
zm.):
 wykonywanie uprawnień Skarbu Państwa w granicach określonych przez ustawy,

polegających na możliwości korzystania, z wyłączeniem innych osób, ze złóż kopalin
oraz rozporządzaniu prawem do nich przez ustanowienie użytkowania górniczego:

a) w odniesieniu do działalności, w stosunku do której organem koncesyjnym jest
wojewoda – planuje się, że organem koncesyjnym będzie zarząd województwa,

b) w odniesieniu do działalności, na którą ustawa nie wymaga koncesji
za wyjątkiem działalności prowadzonej w granicach obszarów morskich RP - 14 ust.

2
 udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub na wydobywanie kopalin

pospolitych i podstawowych, w tym uzgadnianie z właściwym wójtem, burmistrzem
lub prezydentem miasta w przedmiocie udzielania tej koncesji i jej zmiany
uzgadnianie wydawanych przez starostę koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i
wydobywanie kopalin pospolitych - art. 16 ust. 2 i  3 pkt. 6

 stwierdzanie kwalifikacji osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do
wykonywania czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi - art. 31
ust. 1a  pkt. 2

 pełnienie funkcji organu administracji geologicznej, działając przy pomocy geologa
wojewódzkiego - art. 101 pkt. 2

 podejmowanie działań jako organ I instancji w sprawach określonych w art. 103 ust.
3
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w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,
poz. 535 z późn. zm.):

 upoważnianie lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii do oceny zasadności
zastosowania przymusu bezpośredniego - art. 18 ust. 6 pkt 2

 zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala
psychiatrycznego osoby: której dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, że
nieprzyjęcie do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia
psychicznego, oraz która jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania
podstawowych potrzeb życiowych, a uzasadnione jest przewidywanie, że leczenie w
szpitalu psychiatrycznym przyniesie poprawę jej stanu zdrowia - art. 46 ust. 2b

w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu. (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm.)
- ustalanie kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemcom

nieposiadającym zezwolenia na osiedlenie się, zgody na pobyt tolerowany, statusu

uchodźcy nadanego w Rzeczpospolitej Polskiej ani niekorzystającym z ochrony czasowej

na jej terytorium; kryteria te nie mogą zawierać wymagań dyskryminujących kandydatów

ze względu na pleć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania, zwłaszcza

polityczne lub religijne, ani ze względu na przynależność związkową, oraz wydawanie

przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców – art. 5 ust. 1 pkt. 7 i 10g

- wydawanie decyzji w sprawie zezwolenia na pracę w przypadku gdy cudzoziemiec

posiada odpowiednią wizę lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – art. 50 ust. 3

- wydawanie decyzji w sprawie przyrzeczenia cudzoziemcowi, który wykonuje pracę u

pracodawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej, skierowanemu przez tego pracodawcę do wykonywania pracy

przez okres przekraczający jeden miesiąc w ciągu roku u pracodawcy mającego siedzibę

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, występuje pracodawca zagraniczny lub

pracodawca, u którego będzie wykonywane zadanie określone przez delegującego – art.

50 ust. 4

- wydawanie przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemca w jednostkach podległych

ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrowi

właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu, ministrowi właściwemu do spraw nauki,

ministrowi właściwemu do spraw turystyki, ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa
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wyższego, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, ministrowi właściwemu do spraw

oświaty i wychowania oraz Prezesowi Polskiej Akademii Nauk – art. 50 ust. 7

- wydawanie przyrzeczeń pracodawcy, uwzględniając sytuację na lokalnym rynku pracy

oraz kryteria, o których mowa w art. 6c ust. 1 pkt 3. Przyrzeczenie i zezwolenie na pracę

są wydawane na czas oznaczony dla określonego cudzoziemca i pracodawcy, na

określone stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy – art. 50 ust. 8

- wydawanie przyrzeczeń wykonywania zawodu lub innej działalności – art. 50 ust. 10

- cofanie zezwoleń, o których mowa w ust. 1, jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę

niezgodnie z uzyskanym zezwoleniem albo nastąpiła utrata uprawnień do wykonywania

pracy, a także w sytuacji, gdy cudzoziemiec wykonujący za pracodawcę będącego

jednostką organizacyjną czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w sposób rażący i

uporczywy narusza te przepisy. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, w

przypadku naruszenia przepisów prawa pracy następuje na wniosek właściwego

inspektora – art. 50 ust. 11

- wydawanie pracodawcy decyzji w sprawie, o której mowa w ust. 2 i 3, po wpłaceniu na

konto dysponenta Funduszu Pracy, o którym mowa w art. 52 ust. 2, jednorazowej wpłaty

w wysokości najniższego wynagrodzenia, za każdą osobę. W przypadku ubiegania się o

przedłużenie ważności zezwolenia na pracę wpłata wynosi połowę najniższego

wynagrodzenia

- wydawanie przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemca bez względu na sytuację na

lokalnym rynku pracy i kryteria, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 7, kierując się w

szczególności zasadą wzajemności – art. 51 ust. 5

w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16,
poz. 78 z późn. zm.)

 kwestie związane z przeznaczaniem na cele nierolnicze i nieleśne określonych w
ustawie  gruntów rolnych - art. 7 ust. 2 pkt 3-5, - art. 7 ust. 4

 wyrażanie zgody na przeznaczenie lasów ochronnych na inne cele niż służące
gospodarce leśnej, obronności lub bezpieczeństwu państwa, oznakowaniu
nawigacyjnemu, geodezyjnemu, ochronie zdrowia oraz turystyce, w przypadkach
uzasadnionych względami społecznymi i brakiem innych gruntów - art. 9 ust. 3

 kontrola stosowania przepisów ustawy – art. 26 ust. 1



36

w ustawie z dnia 13 października 1995 r Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 372, Nr 113, poz. 984):

 sprawowanie administracji w zakresie łowiectwa - art. 7
 skracanie okresów polowań na terenie województwa - art. 44 ust. 2
 określanie terminu zakończenia okresu zbioru upraw lub płodów rolnych w danym

regionie, dla celów wynagradzania szkód łowieckich - art. 48 pkt. 2
 wypłacanie odszkodowania: za szkody wyrządzone na terenach obwodów łowieckich

polnych i terenach nie wchodzących w skład obwodów łowieckich przez zwierzęta
łowne objęte coroczną ochroną - art. 50 ust. 1 i 2, za szkody wyrządzone przez wilki
wśród zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem drobiu, na terenach, na których nie są
one objęte całoroczną ochroną - art. 50 ust. 1a i 2

Przekazano ministrowi właściwemu do spraw środowiska:
 dokonywanie, w drodze rozporządzenia, podziału na obwody łowieckie oraz zmian

granic obwodów łowieckich po zasięgnięciu stosownych opinii- art. 27 ust. 1

w ustawie z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 53, poz. 563, z
późn. zm. )

 wprowadzanie zakazu uprawiania niektórych roślin uprawnych lub ich odmian albo
zakazu stosowania materiału siewnego o nieodpowiedniej zdrowotności lub zakazu
umieszczania uli z pszczołami na gruntach rolnych położonych w pobliżu
chronionych upraw - art. 43 ust. 1,

nakazanie posiadaczowi gruntu rolnego zniszczenia w określonym terminie zasiewów
lub zasadzeń poczynionych pomimo wprowadzenia stosownego zakazu - art. 43 ust. 4

 tworzenie lub znoszenie rejonów zamkniętych wytwarzania kwalifikowanego
materiału siewnego odmian ziemniaka - art. 44 ust. 1 pkt 1,

ustalanie przedsiębiorców organizujących na zasadzie wyłączności wytwarzanie
ziemniaka i skup kwalifikowanego materiału siewnego odmian ziemniaka w rejonach
zamkniętych wytwarzania kwalifikowanego materiału siewnego odmian ziemniaka -
art. 44 ust. 1, pkt 2

w ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr
101, poz. 927 z późn. zm.):
 sprawowanie nadzoru nad działalnością izb (nad uchwałami organów izby) – art. 47 i 49

w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r., Nr 153,
poz. 1504, Nr 203, poz. 1966):
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 badanie zgodności planów zaopatrzenia w energię i paliwa z polityką energetyczną
państwa oraz z obowiązującymi przepisami - art. 17 ust. 2

 opiniowanie projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa -
art. 19 ust. 5

 stwierdzanie zgodności projektów planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną
i paliwa gazowe dla obszaru gminy lub jej części z zatwierdzonymi założeniami - art.
20 ust. 3

w ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003 r.
Nr 24, poz. 198, Nr 122, poz. 1143):

 wydawanie, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, zezwoleń
na leczenie substytucyjne w publicznych zakładach opieki zdrowotnej - art. 15 ust. 2

 określanie ogólnej powierzchni przeznaczanej corocznie pod uprawy maku lub
konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw - art. 33 ust. 2,

 wydawanie i cofanie zezwolenia podmiotowi gospodarczemu na prowadzenie
kontraktacji maku lub konopi włóknistych - art. 33 ust. 4 i 5

w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr
58, poz. 515 z późn. zm.):

 wydawanie i cofanie zezwoleń na produkcję tablic rejestracyjnych na wniosek
przedsiębiorcy, o ile spełnia on określone wymagania oraz odmowa wydania ww.
zezwolenia - art. 75a ust. 1, 3, 5 i 9

 wyznaczanie składnic złomu, w których przyjmowane będą pojazdy w celu utylizacji
– art. 79 ust. 1 pkt 1

 dokonywanie wpisu i skreślanie osoby z ewidencji egzaminatorów - art. 111 ust. 1 i
art. 113, sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych -
art. 112,

 kontrolowanie przeprowadzania badań lekarskich i  wydawania orzeczeń - art. 122
ust. 8.

 wydawanie decyzji o skierowaniu na badanie lekarskie osób, o których mowa w art.
97 ust 3 (szefowie i cudzoziemski personel przedstawicielstw dyplomatycznych) - art.
122 ust. 3.
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 wydawanie zezwolenia na przeprowadzanie badań psychologicznych przedsiębiorcy,
który złożył wniosek o jego wydanie i spełnia ustawowe wymagania - art. 124 ust. 3,
art. 124a ust. 1, sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem badań psychologicznych,
wpisywanie do ewidencji psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań
psychologicznych i orzekanie w zakresie zdolności do prowadzenia pojazdów
mechanicznych - art. 124b ust. 1 i 2, cofanie zezwolenia na przeprowadzanie badań
psychologicznych w określonych przypadkach - art. 124b ust. 3, skreślanie
psychologów z listy psychologów uprawnionych - art. 124b ust. 5

 sprawy związane z uprawnieniami do kierowania pojazdem w odniesieniu do szefów
i cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych – wydawanie,
przyjmowanie zawiadomień o utracie praw jazdy, decyzje o cofnięciu lub
przywróceniu prawa kierowania pojazdem – art. 97 ust. 3. art. 98 ust. 5, art. 140 ust.
4,

 powoływanie komisji egzaminacyjnych dla instruktorów prowadzących szkolenia
kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem – art. 110 pkt 5,

 prowadzenie ewidencji psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań
psychologicznych i orzekania w zakresie zdolności do prowadzenia pojazdów
mechanicznych – art. 124a ust. 2 pkt 2

 sprawy związane z Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - art. 140i
pkt 4, art. 140j ust. 1, art. 140 k

w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106 poz.
1002)

wydawanie zezwoleń:
 na wprowadzenie dotychczas niestosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

technologii chowu zwierząt - art. 13 ust. 1
 na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok -

art. 22 ust. 1 oraz w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt -
art. 22a

 określanie miejsca, warunków, czasu oraz sposobu ograniczenia populacji zwierząt,
w przypadku, gdy stanowią one nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub
gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej - art. 33a ust. 2

w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.):

 prowadzenie spraw z zakresu turnusów rehabilitacyjnych – art. 4a:,
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 prowadzenie rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów lub
przyjmujących grupy turnusowe oraz rejestru organizatorów turnusów,
dokonywanie wpisów i wykreśleń z tych rejestrów, przyjmowanie informacji o
każdorazowych zmianach warunków stanowiących podstawę uzyskania wpisu - art.
10d ust.1-7, ust. 8 pkt 5.

 prowadzenie spraw z zakresu zakładów pracy chronionej (art. 35 ust. 1 pkt 4)
 wydawanie decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub

zakładu aktywności zawodowej - art. 30 ust. 1
 zwalnianie od spełnienia na czas określony niektórych warunków wymaganych dla

zakładów pracy chronionej - art. 30 ust. 2
 możliwość zwalniania pracodawcy z obowiązku prowadzenia działalności

gospodarczej przez okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o
przyznanie statusu zakładu pracy chronionej lub z obowiązku utrzymywania
wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w okresie 6 miesięcy
poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie statusu zakładu pracy
chronionej - art. 30 ust. 2a-2b

 podejmowanie decyzji stwierdzającej utratę przyznanego statusu zakładu pracy
chronionej lub zakładu aktywności zawodowej w razie niespełniania warunków lub
obowiązków określonych w ustawie, z dniem zaprzestania spełniania jakiegokolwiek
z tych warunków lub obowiązków - art. 30 ust. 2c, ust. 3, ust. 3a,

 przeprowadzani kontroli zakładów pracy chronionej i informowanie Pełnomocnika
ds. Osób Niepełnosprawnych o wynikach kontroli - art. 30 ust. 3b i ust. 3d,

 przyjmowanie informacji o spełnianiu warunków ustawowych przez zakłady pracy
chronionej – art. 30 d ust. 4

 obowiązek przedkładania Pełnomocnikowi informacji półrocznych dotyczących
wydanych decyzji, w tym stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej w
określonych terminach - art. 30 ust. 6

 obowiązek udzielania informacji dotyczących udzielonych decyzji, o których mowa
w art. 30 ust. 1-3, w zakresie i w terminie wskazanym we wniosku - art. 30 ust. 7

 zbieranie od starostów i przekazywanie Pełnomocnikowi informacji o szkoleniach i
zatrudnieniu bezrobotnych osób niepełnosprawnych (art. 38 a)

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
55, poz. 578 z późn. zm.):

− wydawanie dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju –
art. 5 ust. 3, występowanie na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu
umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy
ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów - art. 5 ust. 4



40

− udzielanie, odmowa udzielenia, cofnięcie i ograniczenie zakresu zezwolenia na
prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na organizowaniu imprez
turystycznych oraz na pośredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o
świadczenie usług turystycznych – art. 7

− prowadzenie ewidencji wydanych na terenie województwa zezwoleń i związanych z nimi
umów gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, udzielanie informacji o wydanych
zezwoleniach na zasadach określonych dla rejestru, przesyłanie kopii zezwoleń
ministrowi właściwemu ds. turystyki – art. 8 ust. 1 i 5

− kontrolowanie: prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej– art. 9 ust. 1-
3, działalności agentów turystycznych – art. 9 ust. 1a

− cofanie wydanego zezwolenia lub ograniczanie jego zakresu w przypadkach określonych
w art. 10a ust. 1

− wydawanie upoważnień jednostkom organizacyjnym lub osobom do przeprowadzania
szkoleń dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego lub
pilota wycieczek – art. 24

− powoływanie komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin na przewodników
turystycznych lub na pilotów wycieczek– art. 25

− wydawanie, odmowa wydania, zawieszanie, przywracanie oraz uprawnień przewodnikom
turystycznym i pilotom wycieczek – art. 26 ust. 2, art. 28 ust. 1, prowadzenie ewidencji
nadanych uprawnień przewodnikom turystycznym i pilotom wycieczek – art. 28 ust. 2

− kontrolowanie osób wykonujących zadania przewodnika turystycznego lub pilota
wycieczek w zakresie posiadania uprawnień – art. 29

− powoływanie komisji egzaminacyjnych języków obcych spośród osób znajdujących się na
liście ministra właściwego do spraw turystyki – art. 32 ust. 3

− dokonywanie zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów,
nadawanie kategorii, prowadzenie ewidencji oraz kontrolowanie obiektów -art. 38 ust. 1,
art. 40

− przekazywanie gminom środków na realizację określonych w ustawie zadań
zleconych - art. 38 ust. 6

w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U.
z 2001 r. Nr 80, z późn. zm. ):

- skreślenie kompetencji wojewodów w stosunku do fundacji – art. 22

w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich
związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983):

 stwierdzanie spełnienia przez grupę określonych warunków i dokonywanie wpisu do
rejestru grup producentów – art. 7 ust.1 i 2

 prowadzenie rejestru grup – art. 9 ust. 1 i 4
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 wydawanie decyzji administracyjnych: o odmowie stwierdzenia spełnienia przez
grupę określonych w ustawie warunków wpisu do rejestru oraz dokonania wpisu do
rejestru – w przypadku niespełnienia przez wnioskodawcę warunków określonych w
ustawie – art. 10, o stwierdzeniu zaprzestania spełniania przez grupę warunków i
skreśleniu jej z rejestru– art. 11,

 sprawowanie nadzoru nad działalnością grup – art. 12,
 przyjmowanie składanych przez grupy rocznych sprawozdań finansowych – art. 13

w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o organizacji rynku owoców i warzyw, rynku
chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 19, z
późn. zm):

 wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru grup producentów owoców lub warzyw
oraz grup wstępnie uznanych, informowanie ministra właściwego ds. rynków
rolnych o wydanych decyzjach oraz o zmianach danych przekazanych przez grupy-
art. 7 ust. 1 i 3, art. 8 ust. 2, art. 22 ust. 5

 kontrolowanie działalności grup, grupy producentów owoców lub warzyw w zakresie
przestrzegania warunków wpisu do rejestru grup wstępnie uznanych i uznanych -
art. 24 ust. 1, 3, 5

 możliwość wydania decyzji administracyjnej o skreśleniu z rejestru grup uznanych
lub wstępnie uznanych w przypadku stwierdzenia, że nie spełniają one wymogów
niezbędnych do uzyskania wpisu do rejestru - art. 25 ust. 1

w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z

późn. zm. ):

 prowadzenie bazy danych w zakresie informacji określonych w ustawie - art. 30 ust. 2 pkt.
1

- obowiązek zasięgnięcia opinii wojewody w sprawach, o których mowa w art. 46 ust. 4 pkt

1-2a i 4-7 – atr.49 ust.5

- określenie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie dopuszczalnych

poziomów substancji w powietrzu - art. 91 ust. 1

- współdziałanie w przygotowywaniu programów - art. 91 ust. 3
- nakładanie na podmiot korzystający ze środowiska, który prowadzi działalność

powodującą wprowadzanie substancji do powietrza, obowiązku prowadzenia pomiarów
poziomów tej substancji w powietrzu – art. 95 ust.1

- określanie rodzajów lub jakości paliw dopuszczonych do stosowania na terenie
województwa lub jego części w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na
środowisko lub na zabytki oraz sposobu realizacji i kontroli tego obowiązku - art.96
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- określanie programów działań dostosowujących poziom hałasu do poziomu
dopuszczalnego dla terenów poza aglomeracjami w granicach oddziaływania dróg, linii
kolejowych lub lotnisk na podstawie map akustycznych - art. 119 ust. 2

- tworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco
oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, lub dla zakładów, lub
innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako takie
przedsięwzięcie – art. 135 ust.2

- prowadzenie rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających
szczególne zagrożenie dla środowiska, okresowe przedkładanie wojewodzie informacje o
rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie
dla środowiska - art. 162  ust.  6 i 7

- pełni funkcje organu ochrony środowiska -  art. 376 ust. 2a i 2c
- kwestia właściwości w sprawach instalacji, która może znacząco wpływać na środowisko -

art. 378 ust. 2a
- wnioskowanie do ministra właściwego do spraw środowiska, o zwrócenie się do Krajowej

Komisji o wydanie opinii w sprawach należących na mocy tytułu I działu VI ustawy do
kompetencji wojewody - art. 395 ust. 4

- kwestie związane z działalnością wojewódzkiej komisji do spraw ocen oddziaływania na
środowisko - art. 396 ust. 2 i 3 pkt. 1 i ust. 4, 5, art. 397 ust.2

- wzywanie wnioskodawcy do uzupełnienia w określonym czasie przeglądu ekologicznego
załączonego do wniosku o ustalenie programu dostosowawczego - art. 426 ust. 5

- wszczynanie postępowania negocjacyjnego oraz odmawianie wszczęcia takiego
postępowania - art.428 ust. 1

- przyjmowanie należności z tytułu kosztów postępowania negocjacyjnego – art. 430 ust. 2

- wydanie decyzji odmowy ustalenia programu dostosowawczego w razie nieuzyskania w

terminie, o którym mowa w art. 433, porozumienia pomiędzy komisją a prowadzącym

instalację co do treści programu – art. 434

- zatwierdzanie programu dostosowawczego, odmawianie wydania pozwolenia

zintegrowanego oraz uchylanie pozwolenia zintegrowanego wydanego w wyniku

postępowania negocjacyjnego, orzekanie o odroczeniu terminu płatności opłat za

korzystanie ze środowiska w procencie uzgodnionym w programie dostosowawczym na

okres realizacji programu dostosowawczego - art. 435 ust. 3, 5 i 6

- prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji do prowadzenia negocjacji o
ustalenie programu dostosowawczego, zapewnienie obsługi administracyjno – technicznej
oraz środków finansowych na jej działalność - art. 437 ust. 2, 4, 8, 9

- nakładanie obowiązku zapłaty sankcji pieniężnej w razie stwierdzenia, iż nie został
zrealizowany określony etap programu dostosowawczego - art. 441 ust. 1 i 4

nie przekazano:
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- określanie planu działań krótkoterminowych w przypadku ryzyka występowania
przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu w danej
strefie -  art. 92, art.93

- wypłacanie odszkodowania lub wykupienia nieruchomości, ze względu na ograniczenie
sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska - art. 134
pkt. 2

w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.):
 wydawanie zezwolenia na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami -

art. 13 ust. 4
 przekazywanie kopii wydanych decyzji w sprawie wydania pozwolenia na

wytwarzanie odpadów wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta - art. 18 ust.
4

 zatwierdzanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi - art. 19 ust. 2
 przekazywanie kopii wydanej decyzji w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki

odpadami niebezpiecznymi wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta - art. 19
ust. 6

 kopię wydanej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi przekazuje właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi
miasta – art. 22 ust.2

 przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami - art. 24 ust. 1 pkt. 1

 przekazywanie kopii informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami, a także decyzji dotyczących:

 wniesienia sprzeciwu wobec rozpoczęcia działalności powodującej powstanie
odpadów lub zmiany tej działalności wpływającej na rodzaj lub ilość
wytwarzanych odpadów lub sposób gospodarowania nimi,

 zobowiązania wytwórcy odpadów do przedłożenia wniosku o zatwierdzenie
programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

 wstrzymania działalności powodującej wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwórca
odpadów mimo wezwania, nadal narusza przepisy ustawy lub działa w sposób
niezgodny ze złożoną informacją

wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta - art. 24 ust. 9
 wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub

unieszkodliwiania odpadów - art. 26 ust. 3 i 5
 przekazywanie kopii wydanej decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie

działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta - art. 26 ust. 7
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 przekazywanie kopii wydanej decyzji w sprawie odmowy wydania zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania odpadów oraz w
sprawie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych lub składowania odpadów -
właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta - art. 29 ust. 3

 przekazywanie kopii wydanej decyzji w sprawie cofnięcia zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta - art. 30 ust. 7

 prowadzenie zbiorczych zestawień danych, o których mowa w ust. 1 i 2, celem
prowadzenia wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania
odpadami wraz z rejestrem udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i
gospodarowania odpadami – 37 ust. 6

 możliwość zobowiązania posiadacza odpadów pochodzących z procesów
wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, do prowadzenia
dodatkowych badań wpływu odpadów na jakość wód oraz zwiększenia częstotliwości
prowadzenia wszystkich badań - art. 40 ust. 4

 przeprowadzanie egzaminów stwierdzających kwalifikacje w zakresie
gospodarowania odpadami dla kierowników spalarni odpadów niebezpiecznych oraz
wydawanie w tym zakresie świadectw - art. 49 ust. 2

 powoływanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu stwierdzającego
kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami dla kierowników spalarni
odpadów niebezpiecznych - art. 49 ust. 4

 zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów - art. 53 ust. 3 pkt. 1
 wyrażanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,

po przeprowadzeniu kontroli składowiska przez wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska - art. 54 ust. 2 pkt. 1

w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, z późn. zm.):

 ogłaszanie co 6 miesięcy w drodze obwieszczenia, wysokości wskaźnika
przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków
mieszkalnych dla poszczególnych powiatów znajdujących się na obszarze danego
województwa - art. 9 ust. 9

w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne  (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn.
zm.):
- ustalanie linii brzegu dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych oraz

dokonywanie jej zmian w trybie i na zasadach właściwych dla jej ustalenia - art. 15
ust. 2
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- wydawanie pozwoleń wodnoprawnych:
a) jeżeli szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych jest

związane z przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na
środowisko wynika z przepisów o ochronie środowiska, oraz z eksploatacją instalacji
lub urządzeń wodnych na terenach zakładów w rozumieniu ustawy - Prawo ochrony
środowiska zaliczanych do tych przedsięwzięć,

b) na wykonanie urządzeń wodnych zabezpieczających przed powodzią,
c) na przerzuty wody,
d) na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji chemicznych hamujących

rozwój glonów,
e) o których mowa w art. 122 ust. 2 – pozwoleń na:
- gromadzenie ścieków, a także innych materiałów, prowadzenie odzysku lub

unieszkodliwianie odpadów,
- wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonywanie innych robót,
- wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie

na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, jeżeli wydano decyzje, o
których mowa w art. 40 ust. 3 i art. 83 ust. 2 pkt 1,

f) jeżeli szczególne korzystanie z wód lub wykonanie urządzeń wodnych odbywa się na
terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo ochrony środowiska
- art. 140 ust. 2

w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112):
 wnioskowanie do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wydanie zarządzenia, aby

określona trasa, o stosunkowo nieznacznym ruchu, lecz ważna dla miasta lub
regionu, była obsługiwana na zasadzie obowiązku użyteczności publicznej, z
zachowaniem przez przewoźnika określonych wymagań - art. 197 ust. 1

w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873):

- możliwość wykonywania kontroli organizacji pożytku publicznego po powierzeniu tej
funkcji przez ministra ds. zabezpieczenia społecznego - art. 29 ust. 5

- możliwość wzywania organizacji do usunięcia uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli
po powierzeniu tej funkcji przez ministra ds. zabezpieczenia społecznego  – art. 33 ust. 1

w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz.
1143):

- przyznawanie jednostce organizacyjnej statusu centrum integracji społecznej, prowadzenie
rejestru centrów – art. 4 ust.1, art. 5 ust. 1 i 4, 5,

- wydawanie decyzji o utracie statusu centrum - art. 6 ust. 1 i 2,
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- wydawanie zgody na wykonywanie przez pracowników socjalnych zatrudnionych w
organizacji pożytku publicznego określonych w ustawie zadań pracowników socjalnych
centrów i pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej – art. 13 ust. 7

IV. Przepisy zespalające

Jednocześnie dla wzmocnienia roli wojewody jako przedstawiciela Rady
Ministrów na obszarze województwa m.in. poprzez jak najszersze określenie zakresu
jednostek administracji zespolonej przyjęto zasadę powrotu do zespolenia Państwowej
Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Transportu Drogowego. Stanowią o tym przepisy art. 4,
art. 25 pkt 2 i art. 32.

V. Rozwiązania regulujące kwestie przejściowe

Przepisy przejściowe (art. 37- 45) przygotowały rozwiązania stwarzające warunki
organizacyjno-prawne, majątkowe i techniczne do przekazania z dniem 1 stycznia 2005 r.
określonych zadań i kompetencji, przy spełnieniu następujących podstawowych zasad:

 zachowania ciągłości sprawowania władzy administracyjnej w państwie –
„płynnego przejścia” od dotychczasowych do nowych organów,

 zachowania ciągłości organizowania i świadczenia usług publicznych,

 zachowania ciągłości trybów właściwych dla procedur administracyjnych.

Zasady powyższe zostały zrealizowane przy zachowaniu reguły efektywności
działania, zarówno w zakresie określenia procedur „płynnego przekazania” samorządowi
województwa i samorządowi powiatowemu pracowników dotychczas wykonujących
określone zadania, jak również wskazania reguł przejmowania mienia.

Szczególne znaczenie mają rozwiązania dotyczące dotychczasowych
pracowników urzędów wojewódzkich, którzy z zasady – z mocy prawa – powinni stać
się, w ślad za przekazywanymi zadaniami, pracownikami urzędów marszałkowskich lub
starostw powiatowych (art. 37 ust. 1). Pozostałe przepisy art. 37 i art. 38 regulują kwestie
dotyczące szczegółowych rozwiązań związanych ze stosunkami pracy, obowiązkami
pracodawców i uprawnieniami pracowników.

Konsekwentnie – w ślad za zadaniami i pracownikami przekazuje się
samorządowi województwa mienie Skarbu Państwa niezbędne do wykonywania ich
zadań, zgodnie z art. 39 ustawy. Nabycie mienia przez samorząd województwa będzie
stwierdzać wojewoda w drodze decyzji. Przekazanie mienia nastąpi nieodpłatnie.

Art. 43 wskazuje, że samorząd województwa stanie się z mocy prawa stroną
porozumień w zakresie zadań i kompetencji podlegających przekazaniu, natomiast
koncesje, zezwolenia inne decyzje wydane w zakresie przekazywanych zadań i
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kompetencji zachowują ważność do upływu określonych w nich terminów ważności,
chyba, że wcześniej zostaną zmienione lub utracą ważność.

Wskazano również uregulowania dotyczące sposobu prowadzenia postępowania
administracyjnego (w tym odwoławczego) w sprawach nie zakończonych przez
dotychczasowe organy do dnia 31 grudnia 2004 r. Zgodnie z art. 44 stroną postępowań
sądowych i administracyjnych w zakresie przekazywanych zadań i kompetencji staje się
samorząd województwa, a nie zakończone postępowania administracyjne toczą się przed
organami, które przejęły zadania i kompetencje.

Art. 45 określa również terminy ważności dotychczasowych przepisów
wykonawczych i aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie zmienianych ustaw
w zakresie przekazywanych zadań i kompetencji.

VI. Skutki finansowe i termin wejścia w życie ustawy

Wejście w życie omawianej ustawy nie powinno spowodować znaczących
obciążeń dla budżetu państwa, zakłada się bowiem, że środki przekazywane dotychczas
na realizację przekazywanych zadań do budżetów wojewodów będą musiały zostać
przekazane samorządom województw lub samorządom powiatowym w formie dotacji
celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Niewielkie
dodatkowe koszty jednorazowe mogą natomiast powstać z tytułu zmian organizacyjnych
oraz konieczności wypłaty odszkodowań związanych z ewentualnymi roszczeniami
dotychczasowych pracowników urzędów wojewódzkich.

Wejście w życie przedmiotowej ustawy planowane jest zgodnie z art. 46 na 1
stycznia 2005 r., co pozwoli na przeprowadzenie całego procesu legislacyjnego i
przygotowanie wprowadzanych zmian od strony organizacyjnej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Podmioty, na które oddziałuje ustawa

Przepisy ustawy będą miały przede wszystkim wpływ na wojewodów, organy samorządu
województwa oraz w niewielkim zakresie na organy samorządu powiatowego.

Konsultacje
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Na wstępnym etapie przygotowywania projekt ustawy był przedmiotem konsultacji z
wojewodami. Zakłada się również poddanie projektu procedurze konsultacji społecznych
poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji. Ponadto, projekt zostanie również przedstawiony do zaopiniowania
Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych

Wejście w życie omawianej ustawy nie powinno spowodować znaczących obciążeń dla
budżetu państwa, zakłada się bowiem, że środki przekazywane dotychczas na realizację
przekazywanych zadań do budżetów wojewodów będą musiały zostać przekazane
samorządom województw lub samorządom powiatowym w formie dotacji celowej na
realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Niewielkie dodatkowe
koszty jednorazowe mogą natomiast powstać z tytułu zmian organizacyjnych oraz
konieczności wypłaty odszkodowań związanych z ewentualnymi roszczeniami
dotychczasowych pracowników urzędów wojewódzkich.

Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną
gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny

Przedmiotowa ustawa nie powinna wywrzeć istotnego wpływu na rynek pracy oraz
konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, powinna natomiast przyczynić się
do wzmocnienia roli samorządu województwa w realizacji zadań publicznych, co może
poprawić jego pozycję jako podmiotu kształtującego politykę rozwoju regionów.

Przepisy omawianej ustawy nie są objęte zakresem regulacji prawnych Unii
Europejskiej.






