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Uchwała Nr1990/ 290/III/2009
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 30 lipca 2009 roku

w sprawie

wprowadzenia zmian do  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, oraz przyjęcia tekstu jednolitego 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.              z 2001 r.  Nr 142, poz.1590 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1.

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, stanowiącego załącznik do uchwały nr 1631/281/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego  z dnia 25 czerwca 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

      1.   W §6 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
                12)  rejestr interpelacji – w Kancelarii Sejmiku,   
2.	W §22 ust. 2 pkt 1 lit. c tiret trzecie otrzymuje brzmienie:
                 -     prowadzenie rejestru oraz przekazywanie interpelacji (zapytań, wniosków) radnych,

3.	W 24 ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie:
Zespół ds. Regionalnej Strategii Innowacji (FS RS)
Szczegółowy zakres zadań realizowanych przez Zespół znajduje się w instrukcjach wykonawczych i innych procedurach wewnętrznych, a w szczególności:
	przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie realizacji projektów systemowych Instytucji Pośredniczącej,

przygotowywanie zmian do projektów systemowych realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą,
realizacja zadań w projektach systemowych Instytucji Pośredniczącej zgodnie    z umowami o dofinansowanie projektów,
przygotowywanie wniosków o płatność oraz innych zestawień finansowych wymaganych Wytycznymi MRR bądź na prośbę Instytucji Pośredniczącej,
sporządzanie innych dokumentów związanych z realizacją projektów systemowych Instytucji Pośredniczącej i funkcjonowaniem Zespołu,
współpraca z partnerami projektów oraz innymi podmiotami zaangażowanymi  w realizację projektów systemowych Instytucji Pośredniczącej,
pełnienie funkcji Jednostki Koordynującej Wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji, zgodnie z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013,
pełnienie funkcji Jednostki Zarządzającej Regionalnym Systemem Innowacji, zgodnie           z zapisami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata  2003-2013,.
przygotowywanie i aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego.
                                   


§33 otrzymuje brzmienie:

§ 33

WYDZIAŁ KULTURY (KL)

1.	Struktura organizacyjna:
1)	Dyrektor,
2)	Zastępca Dyrektora,
3)	Zastępca Dyrektora, 
4)	Referat nadzoru i promocji,
5)	Referat prawno-ekonomiczny,
6)	Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych,
7)	Pełnomocnik ds. współpracy ze środowiskami kombatanckimi,
8)    Sekretariat.
2.	Zakres działania:
1)	Referat nadzoru i promocji (KL NP)
	wykonywanie zadań organizatora wobec wojewódzkich instytucji kultury ,

wykonywanie zadań organizatora wobec wspólnych instytucji kultury
w zakresie określonym w obowiązujących umowach,
organizowanie otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego 
w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz realizowanie umów zawieranych w wyniku tych konkursów,
organizowanie konkursu wyłaniającego kandydatów do stypendiów oraz realizacja tych stypendiów,
realizacja procedur ustalonych dla nagród Marszałka Województwa Śląskiego,
promocja kultury,
współpraca z instytucjami kultury oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną,
realizacja działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań,
współdziałanie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Katowicach,
współdziałanie ze strukturami szkolnictwa artystycznego regionu,
współpraca z mniejszościami narodowymi,
 współdziałanie ze środowiskami kultury, środkami przekazu, instytucjami
i środowiskami naukowymi,
współpraca z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz strukturami samorządowymi,
przeprowadzanie kontroli problemowych, doraźnych i sprawdzających
w wojewódzkich instytucjach kultury,
wykonywanie zadań wynikających z zapisów obowiązujących strategii oraz wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami,
opracowywanie materiałów informacyjnych, analitycznych, syntetycznych z zakresu działania Wydziału.

2)	Referat prawno-ekonomiczny (KL PE)
	opracowywanie projektu budżetu w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz jego realizacja poprzez:

1.	planowanie rocznych dotacji dla wojewódzkich instytucji kultury oraz nadzór nad ich realizacją,
2.	weryfikacja planów finansowych i bilansów wojewódzkich instytucji kultury,
	 wykonywanie zadań organizatora  wobec instytucji wspólnych w zakresie finansowym wynikających z obowiązujących umów,

sprawozdawczość finansowa w zakresie dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
dokonywanie okresowych analiz działalności wojewódzkich instytucji kultury
w zakresie przychodów i kosztów, wyniku finansowego, zatrudnienia
i wynagrodzeń,
przygotowywanie i realizacja umów dotacji na dofinansowanie wojewódzkich instytucji kultury przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostki samorządu terytorialnego,
realizacja – pod kątem finansowym – umów zawieranych z podmiotami innymi niż wojewódzkie instytucje kultury,
dokonywanie analiz statystycznych wojewódzkich instytucji kultury,
bieżący przegląd aktów legislacyjnych związanych z działalnością Wydziału,
opracowywanie materiałów informacyjnych, analitycznych, syntetycznych z zakresu działania Wydziału dotyczących spraw finansowych,
zgłaszanie zadań do funduszy strukturalnych,
opracowywanie harmonogramu zamówień publicznych,
przeprowadzanie kontroli problemowych, doraźnych i sprawdzających
w zakresie finansowym w wojewódzkich instytucjach kultury,
wykonywanie zadań wynikających z zapisów obowiązujących strategii oraz wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w aspekcie finansowym,
prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej, w tym wydawanie zaświadczeń
o udzielonej pomocy publicznej,
wprowadzanie zmian do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Śląskiego 
i przekazywanie ich do Wydziału Inwestycji,
realizacja procedur przewidzianych dla dotacji celowych na zakupy inwestycyjne dla wojewódzkich instytucji kultury,
organizowanie otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz realizowanie umów zawieranych w wyniku tych konkursów.
 
3)	Stanowisko ds. organizacyjno-kadrowych (KL OK)
	prowadzenie spraw osobowych dyrektorów i zastępców dyrektorów wojewódzkich instytucji kultury,

opracowywanie planów kontroli wojewódzkich instytucji kultury oraz sprawozdań
z ich realizacji,
prowadzenie spraw związanych z procedurą przyznawania odznaczeń,
opracowywanie i aktualizacja dokumentacji systemu zarządzania jakością
w zakresie zadań Wydziału,
sporządzanie informacji do Biuletynu Systemu Informacji Zarządu z zakresu działalności Wydziału i  wojewódzkich instytucji kultury.

4)	Pełnomocnik ds. współpracy ze środowiskami kombatanckimi
   
           a)  realizacja działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i koordynacji   
                ich działań,
	    b)  realizacja   zadań   publicznych   w   zakresie   podtrzymywania   tradycji   narodowej, 
         pielęgnowania polskości, oraz rozwoju świadomości kulturowej.


          5)   Sekretariat (KL SE)
obsługa i zaopatrzenie Wydziału,
prowadzenie ewidencji korespondencji wchodzącej i wychodzącej,
prowadzenie czynności kancelaryjnych,
nadzór nad mieniem Wydziału
prowadzenie ewidencji czasu pracy dla pracowników Wydziału,
prowadzenie ewidencji korespondencji w systemie FINN.
.


§35 otrzymuje brzmienie:
§ 35

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA (OS)
1. Struktura organizacyjna:
1)  Dyrektor,
2)  Zastępca Dyrektora ds. Programowych,
3)  Zastępca Dyrektora ds. Pozwoleń środowiskowych,
4)  Zastępca Dyrektora ds. Opłat środowiskowych,
5)  Referat ds. Programowania i planowania,
6)  Referat ds. Środowiskowych baz danych,
7)  Referat ds. Opłaty produktowej,
8)  Referat ds. Geologii i zasobów naturalnych,
9)  Referat ds. Gospodarki wodno-ściekowej,
    10)  Referat ds. Gospodarki odpadami,
    11)  Referat ds. Ochrony powietrza, ochrony przed hałasem i promieniowaniem
     elektromagnetycznym,
    12)  Referat ds. weryfikacji opłat środowiskowych,
    13)  Referat ds. księgowości opłat środowiskowych,
    14)  Referat ds. windykacji opłat środowiskowych,
    12)  Zespół ds. zrównoważonego rozwoju,
    14)  Stanowisko ds. planowania budżetu,
    15)  Stanowisko ds. pomocy publicznej i odraczania opłat podwyższonych,
    16) Stanowisko ds. informacji o środowisku,
    17)  Sekretariat.

2. Zakres działania:
1) Zadania wspólne dla wszystkich referatów i zespołów, do realizacji odpowiednio w zakresie                   ich   kompetencji:
	opiniowanie rządowych projektów dokumentów planistycznych dotyczących ochrony  środowiska,
	opiniowanie projektów aktów prawnych,

rozpatrywanie skarg i zażaleń.

2) Referat ds. Programowania i Planowania (OS RP)
	przeprowadzanie procedury aktualizacji Programu ochrony środowiska województwa śląskiego celem dostosowywania go do wymogów wynikających ze zmian polityki ekologicznej państwa oraz aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego celem dostosowywania go do wymogów wynikających z Krajowego planu gospodarki odpadami,

koordynacja i monitoring wdrażania Programu ochrony środowiska województwa śląskiego oraz Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego,
sporządzanie raportów z realizacji Programu ochrony środowiska województwa śląskiego oraz Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego w dwuletnich cyklach sprawozdawczych,
dokonywanie uzgodnień zakresu stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu programu ochrony środowiska oraz projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, a także ich aktualizacji,
współpraca z samorządami szczebla powiatowego i gminnego, a także związkami międzygminnymi w zakresie przygotowania wojewódzkiego, powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami oraz ich aktualizacji,
współpraca z samorządami szczebla powiatowego w zakresie przygotowania powiatowych programów ochrony środowiska i ich aktualizacji,
przygotowywanie dla Zarządu Województwa opinii dla projektów powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami i ich aktualizacji,
przygotowywanie dla Zarządu Województwa opinii projektów aktualizacji powiatowych programów ochrony środowiska,
przedkładanie Zarządowi Województwa sprawozdań z realizacji powiatowych planów gospodarki odpadami,
prowadzenie sprawozdawczości w zakresie procedury uchwalania planów gospodarki odpadami szczebla gminnego i powiatowego oraz dotyczącej budowy, utrzymania, eksploatacji i modernizacji instalacji oraz urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w obrębie województwa celem przekazania Ministrowi Środowiska,
uczestnictwo w Radzie Programowej do spraw realizacji rządowego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przy ministrze właściwym ds. gospodarki,
przeprowadzenie procedury opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w województwie śląskim”,
koordynacja i monitoring wdrażania „Programu usuwania azbestu i  wyrobów  zawierających  azbest 
w województwie śląskim” na wszystkich szczeblach administracji samorządowej,
	przeprowadzenie procedury opracowania „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych poza aglomeracjami” oraz prowadzenie prac związanych z jego aktualizacją,
	współudział w pracach Komitetów Sterujących powoływanych dla opracowania i aktualizacji dokumentów planistycznych szczebla wojewódzkiego tj:
	strategia rozwoju województwa śląskiego,

plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego,
program ochrony środowiska województwa śląskiego,
plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego,
programy ochrony przed hałasem,
program usuwania azbestu,
program wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
regionalna strategia innowacji województwa śląskiego.
	udostępnianie informacji z zakresu:
	wojewódzkiego programu ochrony środowiska;
	wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
	wojewódzkiego programu usuwania azbestu;

programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych poza aglomeracjami, oraz ich aktualizacji.
	opracowywanie harmonogramów i organizacja posiedzeń Zespołu Roboczego ds. Koordynacji Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim, a także konferencji, sympozjów, itp. w zakresie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego,
inicjowanie realizacji zadań własnych województwa śląskiego ujętych w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego,
 tworzenie baz danych dla terenów zdegradowanych oraz wytyczanie kierunków ich przekształceń,
	promocja odnawialnych źródeł energii,
	współpraca z Wydziałem Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, prowadzenie spraw związanych z działalnością powołanej przez Marszałka Województwa komisji egzaminacyjnej ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.
	współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie ochrony środowiska,
	prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa i wyrabiania właściwych postaw i nawyków proekologicznych,
	wykonywanie nadzoru merytorycznego nad Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska             w Katowicach,  Śląskim Ogrodem Zoologicznym w Chorzowie oraz Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach.

3) Referat ds. Środowiskowych baz danych (OS BD)
a)   tworzenie wojewódzkiej środowiskowej bazy danych,
b)  tworzenie wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz        z rejestrem udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami,
c)   weryfikacja zbiorczych zestawień danych dotyczących gospodarowania odpadami,
d)	sporządzenie raportu wojewódzkiego dotyczącego wytwarzania i gospodarowania odpadami,
d)  prowadzenie bazy danych w zakresie gospodarki substancjami stwarzającymi szczególne zagrożenie dla środowiska w tym azbestem, PCB i wyrobami zawierającymi te substancje na terytorium województwa śląskiego.

  4) Referat ds. opłaty produktowej (OS OP)
	weryfikacja sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej oraz o ilości wprowadzonej na rynek masie opakowań wraz z produktami oraz produktów,
w myśl ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

weryfikacja rocznych sprawozdań podmiotów gospodarczych o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań, według rodzaju materiałów, z jakich zostały wykonane,                           z wyszczególnieniem opakowań wielokrotnego użytku,
sporządzanie rocznego sprawozdania o wielkości wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów z podziałem na poszczególne ich rodzaje oraz o osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz odpadów poużytkowych z podziałem na poszczególne ich rodzaje,
sporządzanie rocznego sprawozdania w zakresie masy wytworzonych, przywiezionych z zagranicy lub wywiezionych za granicę opakowań według ich rodzaju,
tworzenie bazy danych przedsiębiorstw, prowadzących działalność polegającą na wytwarzaniu lub imporcie produktów w opakowaniach i produktów w myśl ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
przyjmowanie i weryfikacja  w myśl ustawy o bateriach i akumulatorach:
	sprawozdań o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii 
i akumulatorów,

sprawozdań o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów zbierania prowadzonych przez danego zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory oraz wykazem miejsc odbioru, z których zbierający odbiera zużyte baterie przenośne lub zużyte akumulatory przenośne,
wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów, 
sprawozdań o wysokości środków przeznaczonych na publiczne kampanie edukacyjne przez wprowadzających baterie lub akumulatory, 
sprawozdań o wysokości należnej opłaty produktowej,
sprawozdań o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebrane opłaty depozytowej,
sprawozdań zawierających informacje o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, ogółem i w rozbiciu na poszczególnych wprowadzających baterie lub akumulatory przekazywanych przez zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory.
sprawozdań zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów 
  sprawozdań o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania zużytych baterii    i zużytych akumulatorów, rodzaju i masie przetworzonych zużytych baterii    i zużytych akumulatorów, osiągniętych poziomach recyklingu przekazywanych przez zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. 
	realizacja zadań w zakresie prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych na terenie województwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w myśl ustawy o bateriach i akumulatorach,

sporządzanie sprawozdania o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych oraz o wielkości wykorzystanych środków, które zostały przekazane na ten cel.

5) Referat ds. geologii i zasobów naturalnych (OS RG)
	wykonywanie kompetencji organu koncesyjnego w odniesieniu do złóż kopalin podstawowych nie zastrzeżonych dla ministra właściwego do spraw środowiska oraz złóż kopalin pospolitych nie zastrzeżonych dla starosty, a zwłaszcza przygotowanie dokumentów dotyczących:

	udzielania, zmiany, cofania, ograniczania i stwierdzania wygaśnięcia koncesji       na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin,

uzgodnień koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych wydawanych przez starostę,
zwalniania ubiegającego się o koncesję na wydobywanie kopalin pospolitych          z niektórych wymagań określonych ustawą,
projektów decyzji o przeniesieniu koncesji, na rzecz innego podmiotu spełniającego określone w ustawie warunki,
zawiadamiania o przyjęciu bez zastrzeżeń dodatku do projektu zagospodarowania złoża, a w przypadku zastrzeżeń żądanie w drodze decyzji zmiany lub uzupełnienia dodatku,
   projektów decyzji na przeklasyfikowanie zasobów geologicznych bilansowych      do pozabilansowych i odwrotnie, a także zasobów przemysłowych                         do nieprzemysłowych, bądź zasobów nieprzemysłowych do przemysłowych lub              do strat, ustanawiania zabezpieczenia roszczeń mogących powstać wskutek wykonywania działalności objętej koncesją,
dokonywanie zmian warunków zabezpieczenia oraz określanie terminu wygaśnięcia obowiązku zabezpieczenia.
	opracowywanie dokumentów niezbędnych do sprawowania przez Zarząd Województwa uprawnień Skarbu Państwa w odniesieniu do działalności związanej z korzystaniem ze złóż kopalin oraz rozporządzaniem prawem do nich, na którą ustawa nie wymaga koncesji,

	sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorców uprawnień z tytułu udzielonych koncesji,

prowadzenie nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych, w tym:
	przygotowywanie projektów decyzji Marszałka zatwierdzających projekty prac geologicznych oraz przygotowywanie projektów decyzji Marszałka nakazujących podmiotom wykonującym prace geologiczne dokonanie za wynagrodzeniem dodatkowych prac geologicznych,               w szczególności badań, pomiarów oraz pobieranie dodatkowych próbek,
przygotowywanie projektów decyzji Marszałka zezwalających na zmianę kryteriów bilansowości zasobów złóż kopalin,
przygotowywanie projektów zawiadomienia o przyjęciu bez zastrzeżeń dokumentacji geologicznej, a przypadku zastrzeżeń żądanie w drodze decyzji zmiany lub uzupełnienia dokumentacji.
	zobowiązywanie przedsiębiorcy do dokonania obmiaru wyrobisk w innym niż ustawowy terminie,

przygotowywanie projektów decyzji Marszałka określającej wysokość opłaty eksploatacyjnej w przypadku niedopełnienia przez przedsiębiorcę ustawowych obowiązków wydawanie decyzji ustalającej podwyższoną opłatę eksploatacyjną dla prowadzącego działalność             z rażącym naruszeniem warunków koncesji,
przygotowywanie projektów decyzji Marszałka ustalającej opłatę za prowadzenie działalności w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin - dla których organem koncesyjnym jest Marszałek - z rażącym naruszeniem warunków koncesji,
przygotowywanie projektów decyzji Marszałka nakazujących wstrzymanie działalności lub podjęcie określonych czynności w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu       w razie stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji, bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych lub niezgodnie z koncesją albo zatwierdzonym projektem prac geologicznych,
przygotowywanie projektów decyzji Marszałka zakazujących uprawnionym geologom wykonywania, dozorowania lub kierowania pracami geologicznymi w przypadku rażącego niedbalstwa bądź rażącego naruszenia prawa,
gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych,
	udostępnianie informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa zakresie upoważnienia udzielonego przez ministra właściwego do spraw środowiska.

6) Referat ds. weryfikacji opłat środowiskowych (OS RW)
	weryfikacja informacji w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu:

-gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
-poboru wód,
-wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
-składowania odpadów.
	weryfikacja sprawozdań o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane,

sporządzanie rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty za substancje kontrolowane,
prowadzenie postępowań administracyjnych mających na celu wydawanie decyzji wymierzających opłaty za korzystanie zew środowiska,
wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,

7) Referat ds. księgowości opłat środowiskowych (OS RK)
	prowadzenie ewidencji opłat ponoszonych za korzystanie ze środowiska tj. opłat za:
	wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza,

wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
pobór wód,
składowanie odpadów,
opłaty produktowej i depozytowej,
substancje kontrolowane.
	sporządzanie materiałów i informacji dla Marszałka, Zarządu i Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczących wielkości wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
redystrybucja środków z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na : Narodowy, Wojewódzki, powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
prowadzenie ewidencji analitycznej i syntetycznej dla opłat za korzystanie ze środowiska,
	sporządzanie przelewów,
uzgadnianie sald z podmiotami korzystającymi ze środowiska,
wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska,
	sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań tj. sprawozdań z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz redystrybucji tych wpływów.

8) Referat ds. windykacji opłat środowiskowych (OS RF)
	windykacja należnych opłat, wystawianie upomnień do zapłaty oraz tytułów wykonawczych,

monitoring ściągalności poszczególnych opłat oraz czynności windykacyjnych prowadzonych przez organy windykacyjne,
ustalanie stanu zadłużenia przedsiębiorstw w stanie likwidacji i upadłości oraz postępowań układowych,
zgłaszanie wierzytelności z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej.,
sporządzanie wymaganych prawem sprawozdań, tj.  sprawozdań z gospodarowania powiatowymi i gminnymi funduszami ochrony środowiska.



9) Referat ds. gospodarki wodnościekowej (OS WS)
   a) wykonywanie zadań związanych z gospodarowaniem wodami, w tym     przygotowywanie projektu decyzji w sprawie:
	ustalenia linii brzegu dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych,

 zwolnienia od obowiązku zawarcia niektórych informacji w projekcie rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych,
odszkodowania za szkody będące następstwem pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Marszałka oraz za szkody nie będące następstwem pozwolenia wodnoprawnego,
podziału kosztów utrzymania tworzących brzeg wody budowli lub murów nie będących urządzeniami wodnymi pomiędzy właścicieli wód, oraz w sprawie podziału kosztów utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych lub urządzeń wodnych pomiędzy zakłady, które przez wprowadzanie ścieków do wód lub urządzeń wodnych albo w inny sposób przyczyniają się do ich wzrostu,
ustanowienia strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody,
unieruchomienia zakładu lub jego części do czasu usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, wyrażenie zgody na podjęcie wstrzymanej działalności po stwierdzeniu usunięcia zaniedbań.
b) przygotowywanie projektów pozwoleń wodnoprawnych, cofanie, stwierdzanie wygaśnięcia lub ograniczenia w zakresie określonym w art. 140 ust. 2 ustawy Prawo wodne oraz wodnoprawnych przy budowie drogi krajowej, a także przeniesienie prawa własności urządzenia wodnego na własność właściciela wody,
	prowadzenie postępowania dot. wydawania, cofania oraz stwierdzania wygaśnięcia pozwoleń zintegrowanych oraz przygotowywanie projektów decyzji w części dot. gospodarki wodnościekowej,

przygotowywanie projektów decyzji zobowiązujących prowadzących instalacje do sporządzenia        i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
przygotowanie projektów decyzji nakładających obowiązek ograniczania oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
udostępnianie informacji dotyczących gospodarki wodnościekowej.


10)  Referat ds. gospodarki odpadami (OS GO)
	przygotowywanie projektów pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku           z eksploatacją instalacji , cofanie oraz stwierdzanie wygaśnięcia pozwoleń,
	przygotowywanie projektów pozwoleń na wytwarzanie odpadów powstających w związku z ich wydobyciem ze składowisk lub zwałowisk odpadów, cofanie oraz stwierdzanie wygaśnięcia pozwoleń,
	prowadzenie postępowania dotyczącego wydawania, cofania oraz stwierdzania wygaśnięcia pozwoleń zintegrowanych oraz przygotowywanie projektów decyzji w części dot. gospodarowania odpadami,

przygotowywanie projektów zezwoleń oraz cofania zezwoleń na prowadzenie działalności              w zakresie odzysku, unieszkodliwiania odpadów, a także spalania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami przeznaczonymi do tego celu,
przygotowywanie projektów decyzji dotyczących wyrażenia zgody na zamknięcie składowisk odpadów,
przygotowywanie projektów decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
przygotowywanie projektów decyzji zatwierdzających instrukcję eksploatacji składowisk,
przygotowanie projektów pozwoleń na wytwarzanie odpadów wraz z prowadzeniem działalności    w zakresie odzysku odpadów w wyniku eksploatacji instalacji przetwarzania sprzętu elektronicznego, cofanie oraz stwierdzenie wygaśnięcia pozwoleń,
przygotowanie projektów pozwoleń na wytwarzanie odpadów wraz z prowadzeniem działalności    w zakresie odzysku odpadów w wyniku eksploatacji instalacji w zakresie wynikającym z ustawy      z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach, cofanie oraz stwierdzanie wygaśnięcia pozwoleń,
przygotowanie projektów decyzji zatwierdzających program gospodarowania odpadami  wydobywczymi, cofanie oraz stwierdzanie wygaśnięcia decyzji,
przygotowani projektów zezwoleń na prowadzenie obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, cofanie oraz stwierdzanie wygaśnięcia zezwoleń,
przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi, przygotowanie projektów decyzji wstrzymujących działalność powodującą wytwarzanie odpadów,
przygotowywanie projektów decyzji zobowiązujących prowadzących instalacje do sporządzenia       i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
przygotowanie projektów decyzji nakładających obowiązek ograniczania oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
przygotowanie projektów decyzji pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji 
w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu,
przyjmowanie oraz wpisywanie do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania                     i gospodarowania odpadami sprawozdań zawierających informacje o:
- liczbie, markach, masie pojazdów i roku produkcji pojazdów wycofanych 
  z eksploatacji, przyjętych do jego stacji demontażu;
- masie odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi oraz przekazanych do   odzysku i recyklingu, a także masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów wycofanych 
z eksploatacji;
-   przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do odzysku i recyklingu, 
z podaniem nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska i adresu przedsiębiorcy;
-  przedsiębiorcach, którym przekazano odpady do unieszkodliwiania, z podaniem nazwy, siedziby i adresu albo imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy;
-   osiągniętym w danej stacji demontażu poziomie odzysku i recyklingu, 
z podziałem na pojazdy wyprodukowane przed dniem 1 stycznia 1980 r. i 
w okresie późniejszym.
	prowadzenie wykazu:

-  przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu;
-  przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów.

11)  Referat ds. ochrony powietrza, ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym 
(OS PH)
przygotowywanie projektów decyzji dot. pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, cofanie oraz stwierdzanie wygaśnięcia pozwoleń,
przygotowywanie projektów decyzji dotyczących ustalania wymagań w zakresie ochrony środowiska dot. eksploatacji instalacji z których emisja nie wymaga pozwolenia,
nakładanie na podmioty korzystające ze środowiska obowiązku prowadzenia pomiarów poziomów substancji w powietrzu i pomiarów wielkości emisji,
przeprowadzanie procedury dotyczącej naprawczych Programów Ochrony Powietrza (nPOP), współdziałanie z marszałkami innych województw oraz organami samorządu szczebla powiatowego,
monitoring i sprawozdawczość z wdrażania Programów Ochrony Powietrza,
prowadzenie postępowania dotyczącego wydawania, cofania oraz stwierdzania wygaśnięcia pozwoleń zintegrowanych oraz przygotowanie projektu decyzji            w części dotyczącej wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,
prowadzenie konsultacji, zapewnienie udziału społeczeństwa w sprawach ograniczenia ryzyka i skutków przekroczenia dopuszczalnych, alarmowych poziomów zanieczyszczeń,
przygotowywanie projektów decyzji dotyczących zezwoleń upoważniających do uczestnictwa w systemie handlu uprawnieniami do emisji, czasowego wykluczenia instalacji z systemu i wyrażania zgody na zakup dodatkowych uprawnień do emisji z rezerwy,
przygotowywanie projektów decyzji dotyczących przeniesienia przyznanych uprawnień do emisji na następny okres rozliczeniowy oraz zgody na pokrycie uprawnień do emisji uprawnieniami przyznanymi wnioskodawcy na następny rok rozliczeniowy,
przeprowadzenie postępowania w sprawie określenia przez Sejmik Województwa rodzajów lub jakości paliw dopuszczonych do stosowania na terenie całego województwa bądź jego części oraz sposobu realizacji i kontroli,
przygotowywanie projektów decyzji dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu, a także nakładających obowiązek prowadzenia pomiarów poziomu energii               w środowisku,
prowadzenie postępowania dot. wydawania, cofania oraz stwierdzania wygaśnięcia pozwoleń zintegrowanych oraz przygotowywanie projektów decyzji w części dot. hałasu i promieniowania elektromagnetycznego,
przygotowywanie projektów decyzji zobowiązujących prowadzących instalacje      do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
przygotowanie projektów decyzji nakładających obowiązek ograniczania oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia oraz przywrócenia środowiska       do stanu właściwego.

12) Zespół ds. zrównoważonego rozwoju (OS ZR)
	przeprowadzanie procedur wyznaczania obszaru i granic aglomeracji, w trybie  ustawy Prawo wodne, i przedkładania projektów uchwał  Sejmikowi Województwa
Śląskiego,
	przeprowadzanie procedury  zmiany obszaru i granic aglomeracji wyznaczonych
 rozporządzeniami Wojewody Śląskiego,

prowadzenie monitoringu wdrażania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na terenie województwa śląskiego,
współpraca przy opracowywaniu aktualizacji Krajowego programu oczyszczania
ścieków komunalnych,
prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizacji przedsięwzięć dotyczących
gospodarki wodno-ściekowej w województwie śląskim,
	prowadzenie sprawozdawczości dotyczących inwestycji zaopatrzenia w wodę                                i sanitacji wsi,
	udostępnianie informacji o Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych,
	współpraca z organami kontroli stanu środowiska: Wojewódzkim Inspektorem             Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Inspektorem Sanitarno Epidemiologicznym
w zakresie standardów jakości powietrza,
	przeprowadzenie procedury opracowania naprawczych Programów Ochrony Powietrza (nPOP),
monitoring i sprawozdawczość z wdrażania naprawczych Programów Ochrony Powietrza           w województwie śląskim,
współpraca z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie zagrożeń wynikających ze stanu powietrza,
prowadzenie konsultacji, zapewnienie udziału społeczeństwa w sprawach ograniczenia ryzyka i skutków przekroczenia dopuszczalnych, alarmowych
poziomów zanieczyszczeń,
udostępnianie informacji o naprawczych Programach Ochrony powietrza,
współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                   w Katowicach w tym:
	analiza rocznych sprawozdań z działalności WFOŚiGW w celu przedłożenia ich Zarządowi Województwa,

opracowywanie dla Zarządu Województwa informacji o działalności  WFOŚiG za rok ubiegły, w celu przedłożenia jej ministrowi właściwemu ds. środowiska,
Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
sejmikowi województwa śląskiego
	współudział w pracach Komitetów Sterujących powoływanych dla opracowania 
 i aktualizacji dokumentów planistycznych szczebla wojewódzkiego tj:

                          -   strategii rozwoju województwa śląskiego,
-   planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego,
                          -   regionalnej strategii innowacji województwa śląskiego,
-   naprawczego programu ochrony powietrza,
                          -   program małej retencji dla województwa śląskiego.
	uczestnictwo w pracach Komitetu Sterującego i Rady Programowej Programu przyjazna  Kłonica,

tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania,
przygotowywanie dla Sejmiku Województwa Śląskiego, Zarządu Województwa, Marszałka, Sejmowej komisji ochrony środowiska opinii, informacji, danych i materiałów dot. ochrony          i stanu środowiska, realizacji polityki ekologicznej państwa na szczeblu regionalnym oraz odpowiedzi na interpelacje radnych,
naliza wskazanych przez Dyrekcję Wydziału spraw o szczególnym stopniu złożoności projektów decyzji, postanowień i pism, a w szczególności pozwoleń zintegrowanych w aspekcie poprawności merytorycznej i formalnej prowadzonego postępowania oraz przygotowanego projektu decyzji na funkcjonowanie instalacji.

13) Stanowisko ds. pomocy publicznej i odraczania opłat podwyższonych (OS PP)
Przygotowanie decyzji dotyczących odraczania zmniejszenia oraz umorzenia podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska,
	Prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej w tym wydawanie zaświadczeń
o udzielonej pomocy publicznej.

14) Stanowisko ds. planowania budżetu (OS PB)
a) współudział w opracowaniu projektu budżetu i planu finansowego w zakresie działania Wydziału,
	opracowywanie propozycji układu wykonawczego budżetu i planu finansowego Wydziału,

przygotowywanie propozycji w opracowaniu harmonogramu realizacji budżetu i planu finansowego Wydziału,
bieżąca analiza realizacji budżetu i planu finansowego Wydziału.

15)  Stanowisko ds. udostępniania informacji o środowisku
      a) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochroni środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
         
16)  Sekretariat (OS SE)
	obsługa i zaopatrzenie Wydziału,

prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
dystrybucja spraw pomiędzy pracowników,
kontrola stosowania instrukcji kancelaryjnej w Wydziale,
	przygotowanie korespondencji wychodzącej,
nadzór nad terminowością załatwiania spraw
.


Zapis w §37 ust . 2 pkt 1 lit c) otrzymuje brzmienie:

c)  opracowanie i prowadzenie regionalnego systemu monitorowania i ewaluacji (oceny) procesów rozwoju, w tym:
-  monitoring i ewaluacja rozwoju regionu, w tym realizacji strategii rozwoju  województwa oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

	monitoring i ewaluacja realizacji strategii, programów regionalnych i sektorowych –       z  wyłączeniem programów finansowanych ze środków UE,



W §37 ust. 2 pkt 1 uchyla się lit d).


§40 otrzymuje brzmienie:

§ 40
WYDZIAŁ TERENÓW WIEJSKICH (TW)

1.	Struktura organizacyjna:
	Dyrektor

Zastępca Dyrektora,
Zastępca Dyrektora,
Sekretariat (TW SE),
Referat restrukturyzacji obszarów wiejskich i produkcji rolniczej (TW RP)
a)	Zespół ds. rybołówstwa, pszczelarstwa oraz rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych,
b)	Zespół ds. rolnictwa, restrukturyzacji i modernizacji obszarów wiejskich,
c)	Stanowisko ds. grup producentów rolnych
	Referat Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i odnowy wsi (TW FG):

a)	Zespół księgowo - finansowy,
b)	Zespół ds. ochrony gruntów i odnowy wsi,
c)	Zespół ds. zagospodarowania przestrzennego, leśnictwa i łowiectwa,
d)	Zespół ds. nadzoru nad Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (ŚODR).
	Referat gospodarki wodnej, organizacji i statystyki (TW ZW):

	Zespół ds. nadzoru nad Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych (ŚZMiUW),

Samodzielne stanowisko ds. planowania,
	Stanowisko ds. organizacji i statystyki.
	Referat wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (TW PR),

	Zespół ds. wdrażania.

	Referat ds. obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (TW PO):

a)   Zespół informacji, promocji i Pomocy Technicznej,
	Samodzielne stanowisko ds. monitoringu, sprawozdawczości.

	Referat autoryzacji płatności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (TW PP):

	Zespół ds. płatności.

	Referat kontroli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (TW PK)

	Zespół ds. kontroli.

	Stanowisko ds. kancelaryjnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (TW PS)

Regionalny Sekretariat Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (TW KS),
Referat ds. zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa.

2.	Zakres działania:
	Sekretariat (TW SE)

	obsługa i zaopatrzenie Wydziału,

prowadzenie ewidencji korespondencji wchodzącej i wychodzącej,
dystrybucja spraw pomiędzy pracowników,
kontrola używania instrukcji kancelaryjnej w Wydziale,
przygotowanie korespondencji wychodzącej, 
nadzór nad terminowością załatwiania spraw,
	prowadzenie ewidencji czasu pracy dla pracowników Wydziału,
	prowadzenie ewidencji korespondencji w systemie FINN.


	Referat restrukturyzacji obszarów wiejskich i produkcji rolniczej (TW RP):

a) Zespół ds. rybołówstwa, pszczelarstwa oraz rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych:
-	przygotowywanie projektów dokumentów dla Zarządu w sprawie oceny wypełniania przez uprawnionego do rybactwa – obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, ustanawianie lub znoszenie obrębów ochronnych i hodowlanych, wydawania –                     w szczególnie uzasadnionych przypadkach – zezwoleń na odstępstwo od zakazów wynikających z ustawy o rybactwie śródlądowym oraz ustanawiania zasad znakowania sprzętu pływającego używanego do połowu ryb,
-	przygotowywanie zezwoleń na pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok, prowadzenie rejestru tych zezwoleń,
-	przygotowywanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zakazu lub utrzymywania pszczół określonej linii 
-	przygotowanie projektu uchwały Sejmiku dotyczącej określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej corocznie pod uprawy maku lub konopi, mając na uwadze zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycję upraw maku i konopi włóknistych na terenie województwa,
-	wydawanie i cofanie zezwoleń na skup maku lub konopi włóknistych.

b) Zespół ds. rolnictwa, restrukturyzacji i modernizacji obszarów wiejskich:
-	przygotowywanie projektu zezwolenia na wprowadzenie technologii chowu zwierząt dotychczas nie stosowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
-	programowanie działań i przedsięwzięć mających na celu osiągnięcie wyższej konkurencyjności produkcji rolniczej oraz podnoszenie poziomu cywilizacyjnego terenów wiejskich, współdziałanie ze służbami rządowymi i samorządem rolniczym jak również instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz rolnictwa
i rozwoju terenów wiejskich w tworzeniu programów modelujących rolnictwo
i gospodarkę żywnościową oraz przemiany ekonomiczno – społeczne,
-	promowanie rozwiązań organizacyjnych zmierzających do tworzenia warunków wielokierunkowej integracji gospodarczej w obszarach wiejskich, głównie rozwoju rolniczych usług specjalistycznych, jak również działalności gospodarczej poza
rolnictwem,
-	udział w opracowywaniu programów mających na celu tworzenie miejsc pracy
i alternatywnych źródeł dochodu ludności wiejskiej, udział w budowie strategii regionalnej oraz programów operacyjnych dla rozwoju terenów wiejskich.
-	przygotowanie i organizacja Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi Województwa Śląskiego:
·	przyjmowanie i ocena wniosków,
·	wybór projektów do dofinansowania,
·	przygotowanie i podpisywanie umów,
·	przyjmowanie i rozliczanie projektów składanych w ramach odnowy wsi, 
-	przygotowanie i organizacja konkursów ofert w ramach wdrażania „Programu
aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury
Krakowsko - Częstochowskiej – OWCA plus”.

c) stanowisko ds. grup producentów rolnych:
       -   przygotowanie   projektów  wszystkich  dokumentów    związanych z  rejestracją  grup
            producentów rolnych i ich związków jak również prowadzenie w  imieniu   Marszałka  
            nadzoru nad działalnością tych grup, prowadzenie rejestru grup,
                   -  sporządzanie  projektów  decyzji   Marszałka  w   sprawach   wstępnego   uznania   grup  
                       producentów  owoców  i  warzyw,  chmielu,  tytoniu  oraz  suszu paszowego,  zmian do  
                       zatwierdzonego  planu  dochodzenia  do uznania tych grup za organizacje producentów, 
                       uznania   organizacji  producentów  i  ich  zrzeszeń -  w  tym  ponadnarodowych ,  oraz  
                       cofnięcia tego uznania, 
       -  prowadzenie  w  imieniu  Marszałka   kontroli  w  zakresie  spełniania   obowiązujących                
           warunków  i  wymogów  jak  również   informowanie   ministra   właściwego  do  spraw  
           rynków  rolnych  oraz organy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

3) Referat Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i odnowy wsi (TW FG):
a) Zespół księgowo finansowy:
-	wykonywanie prac związanych z obsługą Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych:
·	merytoryczna kontrola otrzymywanych decyzji na wyłączenie gruntów rolnych
z produkcji,
·	rejestrowanie płatników i prowadzenie baz danych,
·	aktualizacja przedmiotowych danych,
·	przygotowywanie korespondencji, zawiadomień, upomnień w stosunku do osób uchylających się od obowiązku uiszczania opłat,
·	ściąganie należności z tytułu opłat za wyłączenie gruntów rolnych
 z produkcji na drodze postępowania egzekucyjnego,
·	sporządzanie bilansu oraz niezbędnej sprawozdawczości finansowej
w zakresie gromadzenia i wydatkowania środków FOGR, bieżąca analiza przychodów i wydatków Funduszu,
·	przekazywanie 20% zgromadzonych przychodów terenowego funduszu
 na rachunek Funduszu Centralnego w terminie 15 dni po zakończeniu każdego kwartału.
-	określanie zasad i ustalanie trybu umarzania wierzytelności oraz udzielania ulg
w spłacie należności terenowego FOGR:
·	umarzanie należności w całości lub w części,
·	odraczanie terminu płatności,
·	rozkładanie należności na raty.
-	przygotowanie projektów uchwał Sejmiku w sprawie zaliczenia niektórych gmin
do innego, niż dotychczas, okręgu podatkowego oraz ustalenia wykazu miejscowości uznawanych za tereny górskie.

b) Zespół ds. ochrony gruntów i odnowy wsi:
-	określanie zasad i trybu postępowania w sprawach związanych
z wydatkowaniem środków FOGR w Województwie:
·	przyjmowanie wniosków o dofinansowanie ze środków FOGR,
·	komisyjna kwalifikacja przedmiotowych wniosków w terenie,
·	analiza zakwalifikowanych wniosków i przedkładanie Zarządowi propozycji
podziału środków przewidzianych w rzeczowym planie wydatków,
·	opracowanie rzeczowego planu wydatków,
·	komisyjne odbieranie robót,
·	wypłata środków za zrealizowane zadania zgodnie z ustawą.
-	przygotowanie i organizacja Konkursu Piękna Wieś Województwa Śląskiego
·	przyjmowanie zgłoszeń,
·	wizje terenowe,
·	wybór laureatów,
·	oficjalne zamknięcie konkursu, wręczenie nagród.

c) Zespół ds. zagospodarowania przestrzennego:, leśnictwa i łowiectwa
-	przygotowanie projektów opinii i decyzji w sprawach dotyczących przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
-	opracowywanie dla Zarządu dokumentu określającego terminy zakończenia zbiorów roślin uprawnych, niezbędnego do rozstrzygnięć w sprawach odszkodowań za straty wyrządzone przez zwierzynę leśną,
-	przygotowywanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia warunków, czasu   i sposobu ograniczenia populacji zwierząt,
-	prowadzenie rejestru polowań wykonywanych przez cudzoziemców oraz skracanie okresów polowań na terenie województwa,
-	przygotowywanie projektu uchwały Sejmiku w sprawie podziału obszarów, na których istnieją warunki do prowadzenia łowiectwa, na obwody łowieckie oraz zmiany granic tych obwodów.

d) Zespół ds. nadzoru nad Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (ŚODR):
       - nadzór nad statutową i finansową działalnością Śląskiego Ośrodka Doradztwa             Rolniczego, a w szczególności:
		● realizacja zatwierdzanych przez Sejmik Województwa rocznych planów rzeczowo-    
                          finansowych,
           ● kontrola działalności finansowej i merytorycznej ŚODR.

4) Referat gospodarki wodnej, organizacji i statystyki (TW ZW):
a) zespół ds. nadzoru nad Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Katowicach (ŚZMiUW):
-	nadzór nad statutową i finansową działalnością Śląskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Katowicach , a w szczególności:
·	realizacja zatwierdzonych przez Marszałka rocznych planów rzeczowo –
finansowych,
·	kontrola działalności finansowej i merytorycznej ŚZMiUW.
-	udział we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
w zakresie nadzoru nad Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Katowicach,
-	nadzór nad współdziałaniem ŚZMiUW z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
-	współpraca z Wydziałem Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich” Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w zakresie merytorycznej oceny wniosków o dofinansowanie zadań przygotowanych przez ŚZMiUW w Katowicach,
-	nadzór nad działalnością związków spółek wodnych z siedzibami na terenie
województwa śląskiego w zakresie przewidzianym ustawą – Prawo wodne,
-	prowadzenie spraw związanych z zagadnieniami gospodarowania wodami,
w szczególności związanych z Programem małej retencji dla woj. Śląskiego,

b) Samodzielne stanowisko ds. planowania
-	prowadzenie spraw związanych z planem finansowym Wydziału:
·	przygotowywanie propozycji planów zadań i ich finansowania,
·	przygotowywanie okresowych harmonogramów dochodów i wydatków
budżetowych, przychodów i rozchodów,
·	sporządzanie okresowych sprawozdań z wykonania planu dochodów
 i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów,
·	przygotowywanie wniosków w sprawach przeniesień wydatków między
rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
·	bieżąca analiza realizacji planu finansowego w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Terenów Wiejskich
·	obsługa oprogramowania finansowo – księgowego „Dysponent” w zakresie umów realizowanych w Wydziale.

c) Stanowisko ds. organizacji i statystyki:
-	sporządzanie rocznych sprawozdań dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
·	z realizacji inwestycji w zakresie dróg gminnych na obszarach wiejskich
/RRW-14/,
·	z realizacji inwestycji w zakresie dróg powiatowych /RRW-15/.

5) Referat  wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (TW PR)
Kierownik Referatu Wdrażania:
- kieruje pracą Referatu Wdrażania,
-  prowadzi nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań  
    zgodnie z obowiązującymi procedurami i przepisami,
-  akceptuje przygotowane przez pracowników referatu projektów umów/decyzji     
    w trybie KPA,
-   zatwierdza sporządzone przez pracowników referatu IUP/IUS,
-   akceptuje rozpatrzone przez pracowników referatu RIUP/IUS.
a)  zespół ds. wdrażania
-	informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie naboru wniosków,
-	przygotowanie naboru wniosków o przyznanie pomocy,
-	przyjmowanie kontrola administracyjna wniosków o przyznanie pomocy,
-	dokonywanie wyboru projektów do finansowania, zgodnie z zasadami programu
na podstawie pozytywnej kontroli administracyjnej,
-	przygotowywanie projektów umów/decyzji w trybie KPA na podpis Marszałka,
-	gromadzenie i  przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków
beneficjentów,
-	ocena prawidłowości przeprowadzania przez beneficjentów postępowań
o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizowanych robót, dostaw
 i usług w ramach PROW 2007-2013 z Ustawą  Prawo Zamówień Publicznych,
-	prowadzenie rejestru umów z beneficjentami i przesyłanie danych do ARiMR,
-	współpraca przy przygotowywaniu raportów ewaluacyjnych,
-	rozpatrywanie odwołań odnoszących się do sposobu rozpatrzenia wniosków
o dofinansowanie realizacji projektów,
-	przeciwdziałanie nieprawidłowościom w realizacji działań, wykrywanie tych
nieprawidłowości i informowanie właściwych instytucji o ich wystąpieniu,
-	wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
-	sporządzanie IUP/IUS,
-	rozpatrywanie IUP/IUS przekazywanych z referatu autoryzacji płatności PROW

6)      Referat  ds. obsługi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (TW PO)
   Kierownik Referatu ds. obsługi PROW:
-	kieruje pracą Referatu ds. obsługi,
-	prowadzi nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań zgodnie
z obowiązującymi procedurami i przepisami,
-	parafowanie przygotowanych przez pracowników referatu sprawozdań, rocznego planu komunikacyjnego oraz wniosków aplikacyjnych i płatność w ramach Pomocy Technicznej PROW,
-	zatwierdza sporządzone przez pracowników referatu IUP/IUS,
-	akceptuje rozpatrzone przez pracowników referatu RIUP/IUS.

a) Zespół informacji, promocji i Pomocy Technicznej:  
-	przygotowanie wniosków o pomoc techniczną w ramach PROW,
-	współpraca przy przygotowywaniu raportów ewaluacyjnych,
-	przechowywanie i udostępnianie Instytucji Zarządzającej oraz właściwym organom krajowym Unii Europejskiej dokumentów związanych z wykonywaniem zadań
instytucji wdrażającej,
-	zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach PROW,
-	koordynacja działań promocyjnych dotyczących PROW na terenie Województwa,
-	inicjowanie i realizacja dodatkowych działań promocyjnych na szczeblu regionalnym,
-	współpraca z Instytucją Zarządzającą, Agencją Płatniczą, Jednostką Koordynującą
i innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PROW
w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych (wymiana informacji),
wspólne przedsięwzięcia rozpowszechnianie informacji nt. programów strukturalnych, współfinansowanych przez Unię Europejską),
-	dostarczanie i upowszechnianie informacji o realizowanych w ramach PROW
projektach,
-	dostarczanie i upowszechnianie informacji o funduszach, z których środków
finansowane są projekty,
-	dbałość o dostępność materiałów informacyjnych i wniosków aplikacyjnych
w Instytucjach Wdrażających na terenie Województwa,
-	sporządzanie IUP/IUS,
-	rozpatrywanie IUP/IUS przekazanych z referatu kontroli Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich,
-	przygotowanie i przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi planu rocznego (rocznego planu komunikacyjnego) w zakresie informowania o Programie.

b)   Samodzielne stanowisko ds. monitoringu, sprawozdawczości: 
-	pracownicy komórki raportują bezpośrednio Zastępcy Dyrektora,
-	monitorowanie realizacji wdrażanych działań oraz przygotowywanie sprawozdań
na potrzeby Instytucji Zarządzającej i Agencji Płatniczej ,
-	gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków
beneficjentów,
-	wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
-	współpraca przy przygotowywaniu raportów ewaluacyjnych,
-	wykrywanie i przeciwdziałanie nieprawidłowościom oraz informowanie
o ich wystąpieniu zgodnie z przyjętymi procedurami o ich zaistnieniu zgodnie
z przyjętymi procedurami,
-	realizacja zadań w zakresie sprawozdawczości w ramach SW
-	sporządzanie IUP/IUS,
-	rozpatrywanie IUP/IUS przekazanych z referatu kontroli Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.

7)     Referat autoryzacji płatności Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (TW PP)
  Kierownik Referatu autoryzacji płatności:
- kieruje pracą Referatu autoryzacji płatności,
- prowadzi nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań zgodnie  
  z obowiązującymi procedurami i przepisami,
- dokonuje autoryzacji płatności,
- zatwierdza sporządzone przez pracowników referatu IUP/IUS,
- akceptuje rozpatrzone przez pracowników referatu RIUP/IUS.

a) Zespół ds. płatności:
-	przyjmowanie i kontrola administracyjna wniosków o płatność,
-	przygotowywanie oraz przekazywanie Agencji Płatniczej dokumentów
i informacji niezbędnych do dokonania wypłaty środków dla beneficjentów,
-	ocena prawidłowości przeprowadzania przez beneficjentów postępowań
o udzielenie zamówień publicznych w zakresie realizowanych robót, dostaw
i usług w ramach PROW 2007-2013 z Ustawą Prawo zamówień publicznych,
-	wybór wniosków do kontroli na miejscu oraz kontroli po zakończeniu projektu
zgodnie z Rozporządzeniem Komisji ustanawiającym szczegółowe zasady wykonania
rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 w odniesieniu do wprowadzania procedur
kontroli, jak również wzajemnej zgodności w odniesieniu do środków wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich, 
-	gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z obsługą wniosków
beneficjentów,
-	przeciwdziałanie, wykrywanie i informowanie Agencji Płatniczej oraz upoważnionych organów kontrolnych o nieprawidłowościach,
-	współpraca przy przygotowywaniu raportów ewaluacyjnych,
-	sporządzanie planów wydatków i monitorowanie wykorzystania środków
dla działań wdrażanych,
-	sporządzanie IUP/IUS,
-	rozpatrywanie IUP/IUS przekazanych z Referatu wdrażania Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.

8)      Referat kontroli Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (TW PK)
   Kierownik Referatu Kontroli:
- kieruje pracą referatu kontroli,
- akceptuje Roczne Plany Kontroli,
- prowadzi nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań zgodnie
   z obowiązującymi procedurami i przepisami,
- zatwierdza sporządzone przez pracowników referatu IUP/IUS,
- akceptuje rozpatrzone przez pracowników referatu RIUP/IUS.

a) Zespół ds. kontroli:
-	przeprowadzanie kontroli projektów wytypowanych do kontroli,
-	przeprowadzenie wizytacji w miejscu w ramach kontroli administracyjnych,
-	sporządzanie Rocznego Planu Kontroli dla działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wdrażanych przez Samorząd Województwa,
-	przeciwdziałanie, wykrywanie i informowanie Agencji Płatniczej oraz upoważnionych organów kontrolnych o nieprawidłowościach
-	gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją kontroli
u beneficjentów, 
-	udzielanie wszelkich informacji niezbędnych Agencji Płatniczej do prowadzenia
postępowania windykacyjnego
-	współpraca przy przygotowywaniu raportów ewaluacyjnych,
-	sporządzanie IUP/IUS,
-	rozpatrywanie IUP/IUS przekazywanych z referatu ds. obsługi PROW.

9) Stanowisko ds. kancelaryjnych PROW (TW PS):
-	ewidencjonowanie pism przychodzących i wychodzących w ramach PROW,
-	przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków o dofinansowanie realizacji Projektu
w ramach PROW,
-	prowadzenie rejestru odwołań i wniosków w ramach PROW,
-	kontrolowanie terminowości załatwiania spraw realizowanych w ramach PROW,
-	przygotowanie korespondencji do wysyłki w ramach PROW,
-	prowadzenie ewidencji i oznakowań środków trwałych oraz wyposażenia wraz
z bieżącą aktualizacją tej ewidencji zakupionych w ramach PROW,
-	prowadzenie kart pojazdu i rozliczanie samochodu,

10) Regionalny Sekretariat  Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (TW KS):
-	identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz przekazanie informacji na ich temat,
-	wymiana wiedzy oraz ocena polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,
-	ułatwianie kontaktów między członkami Sieci,
-	przygotowanie programów szkoleniowych dla lokalnych grup działania
w procesie tworzenia,
-	rozpowszechnianie informacji dotyczących dostępnych instrumentów i działań
dotyczących rozwoju obszarów wiejskich,
-	wspieranie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej,
-	wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej,
-	rozpowszechnianie informacji dotyczących dostępnych instrumentów i działań wspierających rozwój obszarów wiejskich (inne fundusze),
-	organizacja i wymiana doświadczeń oraz know-how,
-	transfer dobrych praktyk oraz projektów innowacyjnych.

  11) Referat ds. zrównoważonego rozwoju obszarów zależnych od rybactwa
                   -  zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o możliwościach uzyskania wsparcia w ramach PO RYBY 2007-2013, w tym o zasadach i trybie przyznawania pomocy oraz o obowiązkach wynikających z przyznania tej pomocy,
                   -      koordynacja działań promocyjnych dotyczących PO RYBY na terenie Województwa,
                   -     inicjowanie i realizacja dodatkowych działań promocyjnych na szczeblu regionalnym,
                   -     informowanie potencjalnych beneficjentów o zasadach i trybie naboru wniosków,
                   -   współpraca z Instytucją Zarządzającą, Agencją płatniczą oraz innymi instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie PO RYBY w zakresie działań informacyjnych            i promocyjnych (wymiana informacji, wspólne przedsięwzięcia , rozpowszechnianie informacji nt. programów strukturalnych współfinansowanych przez Unię Europejską),
                    -  dostarczanie i upowszechnianie informacji o realizowanych w ramach PO RYBY projektach,
                    -    dbałość o dostępność materiałów informacyjnych w Instytucji Pośredniczącej,
                    - przygotowanie i przekazanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi planu komunikacyjnego w zakresie informowania o Programie.


W §43 ust. 2 pkt. 4 dodaje się litery n, o, p w następującym brzmieniu:

n)  wydawanie zezwoleń na prowadzenie prywatnej praktyki psychologicznej w formie indywidualnej działalności gospodarczej albo w formie spółki partnerskiej,
o)     współpraca z Regionalną Radą Psychologów w zakresie nadzoru nad zgodnym z zezwoleniem wykonywaniem prywatnych praktyk psychologicznych,
p)      wydawanie zezwoleń na leczenie substytucyjne prowadzone przez zakłady opieki zdrowotnej.


§75 otrzymuje brzmienie:

§ 75

                 Interpelacje (zapytania, wnioski) radnych przekazywane są do Sekretarza za pośrednictwem Kancelarii Sejmiku, która rejestruje dokument w prowadzonym w tym celu rejestrze.



       11.  §77 otrzymuje brzmienie:

§ 77
Do zadań Gabinetu Marszałka należy:
1)	przekazanie dokumentu adresatowi,  zgodnie z dokonaną dekretacją,
2)	dopilnowanie terminowego przygotowania projektu odpowiedzi przez właściwy Wydział lub osobę,
3)	przedstawienie do podpisu przez Marszałka odpowiedzi na złożoną interpelację (wniosek, zapytanie),
4)	przedstawienie, za pośrednictwem Kancelarii Sejmiku, Przewodniczącemu Sejmiku odpowiedzi na złożone interpelacje (wnioski, zapytania), których adresatem
 jest Marszałek lub Zarząd.


     12.    Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego, a załącznik nr 2 do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego.

§ 2.

Przyjmuje się tekst jednolity  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, z uwzględnieniem zmian określonych w §1, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 3.

Traci moc § 2 uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr  1631/281/III/2009  z dnia 25 czerwca          2009 roku przyjmujący tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

§ 5.

Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  1  sierpnia  2009 r.
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