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Uchwała Nr  1029/266/II/2005
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 14. 06. 2005 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Na podstawie art.41 ust.2 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1590 z 2001 roku z późn. zm.)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1.

Zmienia się Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego stanowiący załącznik do uchwały Nr 1216/166/II /2004 z dnia 15.07.2004 roku w ten sposób, że:


	W § 18, ust. 1 dopisuje się punkt 22: „Zespół Audytu Wewnętrznego - AU”.
	W § 18, ust. 2 wykreśla się punkt 2: „Audytor Wewnętrzny – AU”.
	W § 32, ust. 2 punkt 2 otrzymuje brzmienie:
	Referat ekonomiczno – prawny

	opracowywanie projektów planu finansowego w części dotyczącej zakresu działania Wydziału i podległych jednostek,

nadzór nad realizacją planu finansowego Wydziału i podległych jednostek,
opracowywanie okresowych harmonogramów realizacji zadań, sprawozdań i informacji z realizacji planu finansowego Wydziału i podległych jednostek,
ewidencjonowanie zmian w budżecie Wydziału i podległych jednostkach,
organizowanie konkursu projektów w działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, a także realizowanie umów, zawieranych w wyniku tego konkursu,
	szczegółowa analiza wniosków o dofinansowanie zadań,
nadzór i kontrola nad prawidłowością i celowością wydatkowania środków budżetowych przez dofinansowywane podmioty,
kontrola umów i rozliczeń dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
	wykonywanie nadzoru nad Wojewódzkim Urzędem Pracy,
przyjmowanie, opisywanie, kontrola faktur i rachunków,
rozpatrywanie wniosków na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych do 18%,
przeprowadzanie postępowań administracyjnych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa,
opracowywanie projektów wpływu środków, z tytułu wydanych zezwoleń, do budżetu Województwa,
prowadzenie spraw Wydziału wymagających uzgodnień prawnych,
współpraca z Rzecznikiem Praw Konsumenta oraz z organizacjami związanymi z ochroną praw rynku,
	tworzenie regionalnej listy produktów tradycyjnych:
	przyjmowanie wniosków o wpis na listę produktów tradycyjnych,

sprawdzanie wniosków pod względem spełnienia wymogów formalnych,
dokonywanie oceny wniosku pod względem spełnienia przez produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy, którego dotyczy wniosek o wpis, wymagań określonych w ustawie, oraz współdziałanie w tym zakresie z izbą gospodarczą zrzeszającą podmioty wytwarzające produkty tradycyjne,
przesyłanie kopii wniosków oraz opinii izby gospodarczej właściwemu ministrowi do spraw rynków rolnych,
	wydawanie decyzji o odmowie przekazania ministrowi do spraw rynków rolnych dokumentów stanowiących podstawę do dokonania wpisu produktu na listę produktów tradycyjnych.

	W § 32 ust. 2 wykreśla się punkt 4: „Referat ekonomiczno – finansowy”.
	Zmienia się nazwę § 42 na: „Zespół Audytu Wewnętrznego”.
	W § 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

	Struktura organizacyjna:

	Audytor Wewnętrzny

Główny Specjalista
	W § 42 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Obsługę administracyjno – organizacyjną Zespołu zapewnia Wydział Kontroli”
	W załączniku nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego, ust. 1 punkt 10 otrzymuje brzmienie: „Zespół Audytu Wewnętrznego”.
	Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
	Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.



§ 2. 


Uchyla się uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego nr 727/253/II/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 roku.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego. 




§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Michał Czarski 	-Marszałek Województwa                 .................................

Jan Grela                    - Wicemarszałek Województwa        ..................................

Sergiusz Karpiński    - Wicemarszałek Województwa            .................................

Marian Jarosz             - Członek Zarządu		               ...............................

Wiesław Maras      	- Członek Zarządu	                           ...............................


