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ZARZĄDZENIE  nr  25/2020

STAJłOSTY  NOWOTOMYSKIEGO

z dnia  28 kwietnia  2020  r.

zmieniające  zarządzenie  w sprawie  organizacji  pracy  w Starostwie  Powiatowym

w Nowym  Tomyślu  w ołcresie  stanu  epidemii

Na podstawie  art. 34 ust.  1 ustawy  z dnia  5 czerwca  1998 r.  o samorządzie

powiatowym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z późn.  zm.)  oraz Fg 13 rozporządzenia  Rady

Ministrów  z dnia 19 kwietnia  2020 r. w sprawie  ustanowierńa  określonych  ograrńczeń,

nakazów  i zakazów  w związku  z wystąpieniem  stanu  epidemii  (Dz.  U. z 2020  r. poz. 697)

zarządzam,  co następuje:

I

% l. W zarządzeniu  nr 18/2020 Starosty Nowotomyskiego  z drńa 24 marca 2020 r.

w sprawie  orgarńzacji  pracy  w Starostwie  Powiatowym  w Nowym  Tomyślu  w  okresie  stanu

epidemii  wprowadza  się  następujące  zmiany:

1)  w Fg 2 ust. 1 otrzymuje  brzmierńe:

,,1. Podstawową  formą  obsługi  klientów  w  Starostwie  jest kontakt  teleforńczny,

mailowy  lub za pomocą  innych  środków  komunikacji  elektronicznej,  z wyłączeniem

spraw  określonych  w Fg 3 ust. 2 zarządzenia.";

2) w FB 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. W  sprawach  wymagających  osobistej  wizyty  w Starostwie,  w których  niezbędnym

pozostaje  zapewienie  pomocy  obywatelom,  w  szczególności  w sprawach  z zakresu:

1) wydawania  praw  jazdy,  dowodów  rejestracyjnych  i  innych  dokumentów

komunikacyjnych;

2) admirństracji  architektoniczno-budowlanej,  w tym  dotyczące:

a) decyzji  o pozwoleniu  na budowę,  sprzeciwu  do zgłoszerńa  robót  budowlanych  lub

decyzji  o pozwolerńu  na użytkowarńe  wydawanych  na podstawie  ustawy  z dnia  7

lipca  1994  r. - Prawo  budowlane  (Dz.  U. z 2019  r. poz.  1186  z późn.  zm.),

b) decyzji  o zezwoleniu  na realizację  inwestycji  drogowej  wydawanej  na podstawie

ustawy  z dnia  10 kwietrńa  2003 r.  o szczególnych  zasadach  przygotowania  i

realizacji  inwestycji  w zakresie  dróg  publicznych  (Dz.  U. z 2018  r. poz. l474,  z 2019

r. poz.  1716  oraz  z 2020  r. poz.  471),

3) ochrony  środowiska,  w tym  dotyczące  decyzji  zezwalającej  na usurńęcie  drzew  lub

krzewów  wydawanej  na  postawie  ustawy  z drńa  16  kwietnia  2004  r.

ochronie  przyrody  (Dz.  U. z 2020  r. poz.  55 i 471);

ich załatwierńe  możliwe  będzie  wyłączrńe  po wcześniejszym  umówieniu  terminu  wizyty.

Decyzję,  czy  sprawa  wymaga  osobistej  wizyty  w Starostwie  podejmuje  kierownik  wydziału

lub  osoba  zastępująca,  przy  czym  decyzja  ma  charakter  ostateczny.";

3) w 83 3 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmierńu:



,,4. Sprawy  z zakresu  Wydziału  Komunikacji  załatwiane  są wyłącznie  na parterze  bud.  D

w utworzonym  na potrzeby  mieszkańców  punkcie,  w którym  można  pobrać  niezbędne

dniki  i skontaktować  się  telefoniczrńe  z pracownikami  Wydziału  Komunikacji.";

4) skreśla się  {SI 5;
5)  w FS) 6 ust. 1 otrzymuje  brzmienie:

,,l.  Zobowiązuję  kierowrńków  wydziałów  do  zapoznarńa  z treścią  zarządzerńa

wszystkich  pracowników  wydziału.".

% 2. Nadzór nad realizacją postanowień zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu
Nowotomyskiego.

% 3. Treść zarządzenia podaję do publicznej wiadomości w drodze ogłoszerńa,
publikowanego  na stronie  internetowej  Powiatu  Nowotomyskiego,  w Biuletynie  Informacji

Publicznej  Starostwa  i poprzez  wywieszenie  ogłoszenia  w siedzibie  Starostwa  oraz  w inny

zwyczajowo  przyjęty  sposób.

% 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2020 r.

I
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