ZARZĄDZENIE Nr 33
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 8 lutego 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 i 1960 oraz z 2016 r. 1948 i 2260)
zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku do zarządzenia Nr 267 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 maja 2016 r.
w

sprawie

ustalenia

Regulaminu

Organizacyjnego

Mazowieckiego

Urzędu

Wojewódzkiego w Warszawie, zmienionego zarządzeniem nr 497 z dnia 16 września
2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W skład Biura Wojewody wchodzą:
1) Oddział Prasowy..............................................................................................BW-I;
2) Oddział Prezydialny........................................................................................BW-II;
3) Oddział Polityki Historycznej i Odznaczeń....................................................BW-III;
4) Samodzielne

Stanowiska

Eksperckie

do

spraw

Analiz

i

Opracowań

Programowych……………………………………………………………....BW-IV;
5) Samodzielne Stanowiska pracy w delegaturach, w tym kierownicy delegatur,
posługujące się symbolami określonymi w § 50 ust. 5.”;

2) w § 15:
a) uchyla się pkt 18,
b) w pkt 21 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się punkt 22 w brzmieniu:
„22) koordynacja prac związanych z wykonaniem ustawy o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej.”;
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3) w § 27:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) prowadzenie postępowań w sprawach przekazywania oraz wygaśnięcia z urzędu
trwałego zarządu przysługującego państwowym jednostkom organizacyjnym
w stosunku do nieruchomości Skarbu Państwa;”,
b) pkt 37 otrzymuje brzmienie:
„37) publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej sporządzonych przez starostów
wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie
wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę;”,
c) pkt 44 otrzymuje brzmienie:
„44) analiza planu realizacji polityki i rocznych sprawozdań starostów
z gospodarowania nieruchomościami z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa oraz
przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw budownictwa informacji
o zmianach podlegających ewidencjonowaniu dotyczących tych nieruchomości;”,
d) w pkt 54 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 55 i 56
w brzmieniu:
„55) stwierdzanie nabycia spadków przypadających Skarbowi Państwa oraz
darowizn na rzecz Skarbu Państwa oraz przyjmowanie, a także wykonywanie
czynności zwykłego zarządu oraz przekraczających zakres zwykłego zarządu
wobec spadków i darowizn mienia na rzecz Skarbu Państwa, zabezpieczonych
i zrealizowanych przez konsula na mocy przepisów odrębnych;
56) prowadzenie postępowań dotyczących umarzania, odraczania terminów
płatności lub rozkładania na raty spłat należności Skarbu Państwa, wynikających
z realizowanych przez Wojewodę zadań z zakresu wykonywania uprawnień
przysługujących Skarbowi Państwa, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.”;

4) § 30 otrzymuje brzmienie:
„§ 30. W skład Wydziału Spraw Cudzoziemców wchodzą:
1) Oddział do spraw Obywatelstwa i Polskiego Pochodzenia..................WSC-I;
2) Oddział Legalizacji Pobytu……………...............................................WSC-II;
3) Oddział Obsługi Klienta.......................................................................WSC-III;
4) Oddział Zaproszeń i Unii Europejskiej.................................................WSC-IV;
5) Oddział Zezwoleń na Pracę...................................................................WSC-V;
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6) Oddział Organizacji i Dokumentacji.....................................................WSC-VI;
7) Oddział Legalizacji Pobytu II ...............................................................WSC-VII.”;

5) w § 31 po pkt 17 dodaje się pkt 17 a w brzmieniu:
„17a) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń pieniężnych dla
posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.";

5) § 32 otrzymuje brzmienie:
„§ 32. W skład Wydziału Polityki Społecznej wchodzą:
8) Oddział do spraw Pomocy Środowiskowej..........................................WPS-I;
9) Oddział do spraw Pomocy Stacjonarnej...............................................WPS-II;
10) Oddział Analiz i Planowania Budżetu..................................................WPS-III;
11) Oddział Rynku Pracy............................................................................WPS-IV;
12) Oddział do spraw Osób Niepełnosprawnych........................................WPS-V;
13) Oddział Programów..............................................................................WPS-VI;
14) Oddział Ogólny....................................................................................WPS-VII;
15) Samodzielne Stanowisko do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego .........................................WPS-VIII;
16) Oddział do spraw Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej....……....WPS-IX;
17) Oddziały Polityki Społecznej w delegaturach, posługujące się symbolami
określonymi w § 50 ust. 5.”;

6) w § 34 w pkt 7 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 8;

7) w § 35:

a) po pkt 20 dodaje się pkt 20 a i 20 b w brzmieniu:
„20a) wydawanie opinii dotyczących zgodności programów polityki

zdrowotnej

z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz zgodności z celami
operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia;
20b) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków rady
oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;”,

b) pkt 26 otrzymuje brzmienie:
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„26) gromadzenie kwartalnych sprawozdań finansowych z publicznych zakładów
opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych, dla których organem tworzącym jest
Wojewoda i spółek kapitałowych utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego;”;

c) uchyla się pkt 29;

8) w § 39 w pkt 2 lit. j otrzymuje brzmienie:
„j) obsługa finansowo-księgowa zadań przejętych po zlikwidowanym Funduszu Skarbu
Państwa;”;

9) w § 41:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) koordynowanie spraw związanych z opracowywaniem oraz nowelizacją Statutu
i Regulaminu Organizacyjnego Urzędu;”,
b) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6) prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem i opiniowaniem regulaminów
wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu;
7) koordynowanie spraw związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem projektów zarządzeń
Dyrektora Generalnego opracowywanych przez komórki organizacyjne oraz prowadzenie
rejestru zarządzeń Dyrektora Generalnego;”;

10) w § 43 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ewidencji wyposażenia i wartości niematerialnych
i

prawnych

oraz

gospodarki

magazynowej

i

sporządzanie

sprawozdania

o stanie i ruchu środków trwałych F-03;”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA MAZOWIECKI
Zdzisław Sipiera
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