
Za~dzenie Nr 1/2012

Po"iatowego Inspektora Nadzoru 8udo,,'lane~o ~. Oleœnicy

w sprawie zmiany Zarz¹dzenia nr 5/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. Po"'iato\\rego
Inspektora Nadzoru Budo"'lanego \\' OleœniC)' "' spra"'ie \\'prO"'ad7~nia Regulaminu
Organizac)'jnego Po"'iatowego Inspektoratu Nadzoru Budo"'lanego \\' OleœniC)'

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (T. j.: Dz.
U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z póŸn. zm.) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w
Oleœnicy zarz.¹dza, co nastêpuje:

za³~mik nr 1 do Zarz¹dzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oleœnicy
nr 5/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wpro~a Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oleœnicy otrzymuje br7.mienie zgodne z
za³~mikiem nr 1 do niniejszego Zar"Z.¹dzenia.

z dnia 11.01.2012 r.
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POWIA TOWEGO INSPEKTORA TU
NADZORU BUDOWLANEGO

W OLEŒNICY

Za³¹cmik nr 1 do zarz¹dzenia Nr 112012
PowiltOwcgo InSPf:ktora Nadzoru Budowlanego, w Ole,œnicy

1. dnia, IJ stytzn,ia 2012 r.
. " , '. ' -'

REGULAMIN
ORGANIZACYJNY

Powiatowy inspektor
Nadzoru Budowlanego w Oleœnicy



RozdzialI
Postanowienia ogólne

§ l

Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w
Oleœnicy zwany dalej "Regulaminem", okreœla organizacjê, zakresy zadañ i tryb pracy
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oleœnicy.
Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:

a) Powiatowym Inspektorze - rozumie siê przez to Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Oleœnicy

b) Inspektoracie - rozumie siê przez to Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Oleœnicy.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rz¹dowej
pierwszej instancji w sprawach nadzoru budowlanego, powo³anym na to stanowisko w
trybie art. 86 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07. 1994 r.

1.

:2.

3.

4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje na podstawie art.80 Prawa
budowlanego zadania nadzoru budowlanego okreœlone przepisami Prawa
budowlanego przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

5. Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu oleœnickiego.

Powiatowy Inspektorat NadZON BlKiowlanego w Oleœnicy dzia³a na podstawie:
a) Ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (T. j.: Dz. U. z 2010 r.. Nr

243. poz. 1623 z pó2n. zm. )
b) Ustawy z dnia 21.11.2008 r. - o s³u¿bie cywilnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 227.

poz. 1505)
c) Niniejszego regulaminu
d) Wewnêtrznych aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Inspektora

Powiatowy Inspektor mo¿e. zgodnie ze swoj¹ w³aœciwoœci¹, w sprawach
nieureguJowanych niniejszym reguJaminern, wydawaæ wewnêtrzne akty prawne.

{.

1.

Do pracowników Inspektoratu maj¹ zastosowanie przepisy dotycz¹ce stosunku pracy. w
tym w szczególnoœci:

a) przepisy o s³u:t.bie cywilnej
b) kodeks pracy

1 . Powiatowy Inspektor kieruje prac¹ Inspektoratu.
2. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:
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Rozdzia³ II
Zakres dzia³ania i zadania Inspektoratu

§4



dzia³alnoœci¹ inspekcyjn¹, polegaj¹c¹ na wykonywaniu inspekcji terenowej w
zakresie prawid³owoœci przebiegu procesu budowlanego i utrzymania
obiektów budowlanych,
postêpowaniami administracyjnymi.
postêpowaniami egzekucyjnymi.
postêpowaniami wyjaœniaj¹cymi w sprawach katastrof budowlanych..
prawid³owym wspó³dzia³aniem z organami administracji architektoniczno-
budowlanej i organami kontroli pañstwowej.
obs³ug¹ prawn¹ Inspektoratu,
kontrol¹ wewnêtrzn¹ w Inspektoracie.

b)
c)
d)
e)

"t}

a>

h)
i)
j)

zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy pañstwowej j ~bowej.
przestrzeganiem przepisów bezpieczeñstwa j higieny pracy,
gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.

Do wy³¹cznej kompetencji Powiatowego Inspektora nale¿y:
a) ustalanie regulaminów wewnêtrznych komórki organizacyjnej Inspektoratu.
b) zatwierdzanie planów kontroli,
c) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraŸnej,
d) udzielanie imiennych upowa¿nieñ do wykonywania inspekcji terenowej.
e) wy³¹czanie kontrolera z postêpowania kontro1nego.
t) udzielanie imiennych upowa:inieñ pracownikom Inspekt()ratu do podpisywania

decyzji, postanowieñ, zaœwiadczeñ w zakresie kompetencji Inspektoratu.
g) udzielanie upo~'aznieñ do reprezentowania Powiato~'ego Inspektora w

postêpowaniu przed s¹dami powszechnymi,
h) wystêpowanie do orgamw samorz¹du zawodowego z wnioskiem o wszczêcie

postêpowania w sprawie odpowiedzialnoœci zawodowej w budownictwie,
i) zawieranie i rozwi¹zywanie umów o pracê z pracownikami Inspektoratu,

dokonywanie przeszeregowañ i awansów pracowników, ustalanie wysokoœci
dodatków.

Powiatowy Inspektor mo¿e powo³ywaæ sta³e i doraŸne zespo³y opiniodawcze i
doradcze, okreœlaj¹c cel ich powo³ania. sk³ad osobowy oraz zakres i tryb dzia³ania.
Podczas nieobecnoœci Powiatowego Inspektora. zastêpuje go Starszy Inspektor
Nadzoru Budowlanego, a w razie braku powy¿szego stanowiska. obowi¹zki
Powiatowego Inspektora wykonuje Starszy Specjalista z wy³¹czeniem kompetencji, o
których mowa w § 5 ust. l lit. i. Regulaminu.

2.

3.

1. Do zadañ osoby zastêpuj¹cej Powiatowego Inspektora nale¿y w szczególnoœci:
a) podejmowanie czynnoœci Kierownika Inspektoratu pod nieobecnoœæ Inspektora

i w razie braku mo¿Jiwoœci pe³nienia przez niego obowi¹zków z powodu
choroby, urlopu lub innych przyczyn.

b) wykonywanie innych zadañ na polecenie lub z upowa¿nienia Inspektora.

§5
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1. Powiatowy Inspektor podpisuje:
a) akty prawa zewnêtrznego,
b) pisma zwi¹zane z reprezentowaniem Inspektoratu na zewn¹trz,
c) decyzje administracyjne, postanowjenia i zaœwjadczenia.
d) decyzje w sprawach kadrowych.
e) urnowy dotycz¹ce wydatków bud¿etowych Inspektoratu.
f) pe³nomocnictwa i upowamienia do dzia³ania w jego imieniu.
g) pe³nomocnictwa do reprezentowania Inspektoratu przed s¹dami i organami

administracj i,
h) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz innych osób pe³ni¹cych

funkcje publiczne,
i) wyst¹pienia kierowane do organów administracji rz¹dowej i publicznej,
j) odpowiedzi na skargi i wnioski,
k) inne pisma, jeœli ich podpisywanie Inspektor zastrzeg³ dla siebie.

2. Osoba zastêpuj¹ca Powiatowego Inspektora podpisuje decyzje i postanowienia z
upowa¿nienia Powiatowego Inspektora oraz pisma pozostaj¹ce w zakresie jego dzia³ania.

Rozdzia³ IV
Organizacja i zasady funkcjonowania inspektoratu

§8

1. Strukturê organizacyjn¹ Inspektoratu tworz¹ nastêpuj¹ce stanowiska pracy:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - SA
2. Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego - SI
3. G³ówny Ksiêgowy - GK
4. Starszy Specjalista - SI-I
5. Radca Prawny - RP

Do zakresu dzia³ania stanowiska Starszego Inspektora Nadzoru Budowlanego nale¿y w
szczególnoœci:
l. przeprowadzanie kontroli w zakresie:

a) poprawnoœci prowadzenia robót budowlanych.
b) obiektów oddawanych do u¿ytkowania.
c) utrzymania obiektów u¿ytkowych,
d) innych kontroli w sprawach okreœlonych Ustaw¹ Prawo Budowlane.

2. Prowadzenie postêpowañ w sprawach:
a) zawiadomieñ o terminie rozpoczêcia robót budowlanych i zmian osób

sprawuj¹cych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Rozdzia³ III
Zasady podpisywania dokumentów

"7'
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b) poprawnoœci prowadzenia robót budowlanych.
c) oddawania do u¿ytkowania obiektów budowlanych. w trybie zawiadomienia o

zakoñczeniu budowy oraz wniosków o pozwolenie na u¿ytkowanie.
d) utrzymania obiektów budowlanych, w tym: realizacji ustawowych

obowi¹zków przez w³aœcicieli i zarz¹dców obiektów. stanu technicznego
obiektów. opró¿nienia i rozbiórki obiektów budowlanych~

e) katastrof budowlanych.
3. Sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych

wyrobów budowlanych.
4. Prowadzenie postêpowañ wyjaœniaj¹cych w sprawach odpowiedzialnoœci zawodowej

osób pe³ni¹cych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz posiadania
przez te osoby w³aœciwych uprawnieñ.

5. Powiadamianie organów œcigania o fakcie pope³nienia przestêpstw okreœlonych w
Ustawie Prawo Budowlane.

6. Prowadzenie postêpowañ w sprawach dotycz¹cych:
a) realizowania budowy bez wymaganego pozwolenia na budowê,
b) realizowania budowy bez wymaganego zg³oszenia,
c) samowolnej zmiany sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego.

7. Wykonywanie innych zadañ zleconych przez Powiatowego Inspektora, w tym m.in.:
a) zapewnienie w³aœciwego obiegu dokumentów..
b) prowadzenie rejestrów okreœlonych w rozporz¹dzeniach i instrukcji

kancelaryjnej.
c) prowadzenie rejestrów prowadzonych przez Inspektorat,
d) redagowanie i przygotowywanie decyzji i postano~;eñ z zakresu w³aœciwoœci

powiatowego inspektora,
e) sporl~7j³nie sprawozdañ. informacji i analiz z dzia³alnoœci inspektoratu.
f) prowadzenie spraw zwi¹zanych z wszczynanymi postêpowaniami

egzekucyjnymi.
8. Sporz¹dzanie sprawo~ info~ji i analiz z dzia³alnoœci Inspektoratu.
1. Do zakresu dzia³ania stanowiska starszego inspektora nadzoru budowlanego nale¿y

tak¿e obs³uga organizacyjna i administracyjna.. a w szczególnoœci:
a. zapewnienie obs³ugi organizacyjnej i protokolarnej.
b. zapewnienie w³aœciwego funkcjonowania Inspektoratem..
c. przyjmowanie petentów,
d. wywieszanie na tablicach og³oszeñ infonnacji oraz zarz¹dzeñ Inspektora.

§ 10

Do zakresu dzia³ania stanowiska Radcy Prawnego nale¿y w szczególnoœci:

l. obs³uga prawna Inspektoratu;
2. udzie ³anie konsultacji i porad prawnych na rzecz Inspektoratu;
3. opracowywanie opinii prawnych na rzecz Inspektoratu;
4. udzielanie informacji o zmianach w obowi¹zuj~ym stanie prawnym w zakresie dzia³ania

Inspektoratu..
5. opiniowanie projektów: aktów prawnych.. umów, pism oraz innych dokumentów pod

wzglêdem fonna1no-prawnym~
6. reprezentowanie PoWiatowego Inspektora w postêpowaniach przed s¹dami

administracyjnymi i powszechnymi;
7. kierowanie do s¹du wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;



8. kierowanie do s¹du wniosków o wyznaczenie kuratora w sprawach dotycz¹cych spadków
nieobjêtych~

9. udzia³ w negocjowaniu warunków umów i porozumieñ.
10. pomoc w prowadzeniu postêpowañ administtacyjnych i egzekucyjnych w sprawach

skomp)ikowanych~
11. wspó³dzia³anie w zakresie podejmowania czynnoœci w zakresie postêpowania

egzekucyjnego;
12. rozpatrywanie i przygotowywanie odpowiedzi na skargi dotycz¹ce funkcjonowania

Inspektoratu~
13. przygotowywanie zarz¹dzeñ wewnêtrznych Inspektora;
14. wykonywanie innych zadañ zJeconych przez Powiatowego Inspektora w zakresie pomocy

prawnej.

Do zakresu dzia³ania stanowiska Starszy Specjalista nale"Ly w szczególnoœci:
l. Realizowanie zadañ adrninistracyjno-prawnych prowadzonych przez Inspektorat,

uczestnictwo w zespo³ach inspekcyjno - kontrolnych prowadzonych przez

Inspektorat.
2. Prowadzenie dzia³alnoœci inspekcyjnej w zakresie prawid³owoœci przebiegu procesu

budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
3. Realizowanie zadañ, okreœlonych przez Inspektorat w zakresie postêpowania

wyjaœniaj¹cego przyczyny i okolicmoœci powstania katastrofy budowlanej.
4. Opracowywanie wniosków i zaleceñ na podstawie wyników kontroli, o których mowa

unk . 2"w p Cle " .
5. Prowadzenje post~wañ w sprawach dotycz¹cych:

a) realizowania budowy bez wymaganego pozwolenia na budowê,
b) realizowania budowy bez wymaganego zg³oszenia,
c) samowolnej zmiany sposobu u¿ytkowania obiektu budowlanego,

. 6. Prowadzenie innych zadañ powierzonych przez Powiatowego Inspektora. w tym
m.m.:

a) zapewnienie w³aœcjwego obiegu dokumentów,
b) prowadzenie rejestrów okreœlonych w instrukcji kancelaryjnej,
c) prowadzenie rejestrów prowadzonych przez Inspektorat,
d) wspó³praca przy redagowaniu i przygotowywaniu decyzji i postanowieñ z zakresu

w³aœciwoœcj Powiatowego Inspektora.
e) sporz¹dzanie sprawozdañ, infonnacji i analiz z dzia³alnoœci Inspektoratu.
7. Do zakresu stanowiska starszego specjalisty nalety takt;e obs³uga organizacyjna i

administracyjna Inspektoratu, a w szczególnoœci:
a) zapewnjenie obs³ugi organizacyjnej i protokolarnej.
b) zapewnienie w³aœciwego funkcjonowania Inspektoratu.
c) wykonywanie czynnoœci zwi¹zanych z funkcjami reprezentacyjnymi

Powiatowego Inspektora,
d) realizowanie polityki informacyjnej Inspektoratu,
e) przyjmowanie petentów,
f) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wp³ywaj¹cych do Jnspektoratu i

przekazywanie ich innym pracownikom do za³atwienia,
g) wstêpna weryfikacja zawiadQmieñ o zakoñczeniu budowy i przygotowywanie

zawiadomjeñ o obowi¹zkowych kontrolach w przypadku z³o¿onych wniosków
o pozwolenie na u¿ytkowanie obiektów,

i³u



h) prowadzenie spraw z zakresu napraw oraz konserwacji pomieszczeñ i sprzêtu

biurowego
i) przyjmowanie i wysy³anie przesy³ek listowych
j) przyjmowanie, rozdzielanie, przekazywanie, wysy³anie korespondencji
k) administrowanie systemem infonnatycznym
I) planowanie i wdra¿anie rozwoju systemu infonnatycmego w Inspektoracie
m) prowadzenie strony internetowej Inspektoratu
n) udzielanie pierwszej pomocy przed medycmej oraz udzielanie instrukcji w

zakresie postêpowania w chwili pomro

§ 12

Do zakresu dzia³ania stanowiska G³ówny Ksiêgowy nale¿¹ obowi¹zki i odpowiedzialnoœæ w
zakresie prowadzenia rachunkowoœci Inspektoratu w szczególnoœci:

l. Wykonywania dyspozycji œrodkami pieniêtnymi.
2. Dokonywanie wstêpnej kontroli:

a) zgodnoœci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) kompletnoœci i rzetelnoœci dokumentów dotycz¹cych operacji

gospodarczych i finansowych.
3. Opracowywanie projektu budt;etu Inspektoratu.
4. Sporz¹dzanie miesiêcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdañ finansowych w

zakresie dochodów, wydatków, o stanie nale¿noœci i o stanie zobowi¹zañ
Inspektoratu.

5. Przeciwdzia³anie nieprawid³owoœciom w gospodarowaniu œrodkami przeznaczonymi
na dzia³alnoŒÆ Inspektoratu.

6. Przeprowadzanie inwentaryzacji œrodków rzeczowych i finansowych. sporz¹dzanie
sprawozdañ z przeprowadzonych inwentaryzacj i.

7. Sporz¹dzanie analiz finansowych.
8. Wspó³dzia³anie z bankami i organami skarbowymi.
9. Przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczania inwestycji.
10. Opracowywanie projektów przepisów wewnêtrznych dotycz¹cych prowadzenia

rachunkowoœci.
II. Nadzór na œrodkami finansowymi przekazywanymi przez Starostê Oleœnickiego i

Wojewodê Dolnoœl¹skiego na dzia³alnoŒÆ Inspektoratu.
12. Wspó³praca z wydzia³ami Starostwa Powiatowego w Oleœnicy, Dolnoœl¹skiego

Urzêdu Wojewódzkiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w
sprawach bud¿etu finansów.

13. Do dodatkowych obowi¹zków G³ównego ksiêgowego nale¿y :
a) prowadzenie spraw osobowych pracowników Inspektoratu - akt osobowych.
b) prowadzenie spraw zwi¹zanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

pracowników Inspektoratu,
c) planowanie i realizacja wydatków osobowych i rzeczowych Inspektoratu.
d) opracowanie zasad oraz zapewnienie warunków do przeprowadzenia

okresowych ocen pracowników.
e) ewidencja oraz przygotowywanie planów urlopów wypoczynkowych.
t) ewidencja czasu pracy pracowników,
g) za³atwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników,
h) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy,
i) za³atwianie spraw socjalnych pracowników,



prowadzenie spraw dotycz¹cych podró¿y s³u1:.bowych pracowników
Inspektoratu.
zaopatrywanie Inspektoratu w niezbêdny sprzêt i wyposa¿enie. w tym

j)

k)

I)
m)
n)

materia³y biurowe i kancelaryjne,
przygotowywanie legitymacji i upowa¿nieñ dla pracowników Inspektoratu,
prowadzenie zbioru wewnêtrznych zarz¹dzeñ Inspektora.
zaopatrywanie Inspektorat w czasopisma i publikacje bran¿owe, niez~ne do
prawid³owego i sprawnego dzia³ania,

o) prowadzenie spraw z zakresu BHP i przeciwpo¿arowych,
p) zaopatrywanie Inspektorat w tablice U~we i pieczêcie oraz nadzór nad

przechowywaniem pieczêci,
¹) utrzymywanie porz¹dku i czystoœci na stanowisku pracy.
r) prowadzenie ksi¹¿ki kontroli zewnêtrznych oraz zbioru protoko³ów

sporz¹dzanych przez jednostki kontroluj¹ce Inspektorat,
s) zg³aszanie pracowników do ubezpieczeñ, sporz¹dzanie list p³ac i naliczanie

zasi³ków,
t) prowadzenie kart wynagrodzeñ i zasi³ków, deklaracji ZUS i informacji o

wysokoœci dochodów, rozliczanie deklaracji podatkowych,
u) sporz¹dzanie sprawozdañ o zatrudnieniu i o p³acach,
v) prowadzenie kancelañi ogólnej i archiwum zak³adowego,
w) sporz¹dzanie spisów zdawczo-odbiorczych akt . spisów dokumentacji nie

archiwalnej przeznaczonych na zniszczenie lub makulaturê oraz
przygotowywanie innych dokumentów zwi¹zanych z archiwum zak³adowym.

x) zapewnienie w³aœciwego obiegu dokumentów.
y) wystawianie i rozliczanie kart drogowych,
z) prowadzenie grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P.

Rozdzi.³ V
Tryb przyjmowania, ewidencjonowania i

za³atwiania skarg i wniosków oraz formy kontroli nad ich za³atwianiem

Powiatowy Inspektor przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz w
tygodniu w pi¹tki w godzinach od 09.00 do 14.00.
Pozostali pracownicy przyjmuj¹ obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie
w godzinach urzêdowania.
W przypadku. gdy w pi¹tek przypada dzieñ ustawowo wolny od pracy Powiatowy
Inspektor przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w nastêpnym dniu
roboczym w godzinach od 09.00 do 14.00.
Starszy specjalista przyjmuje i koordynuje rozpatrywanie skarg i wniosków
wp³ywaj¹cych do Inspektoratu. a w szczególnoœci:

a) prowadzj aktualny rejestr skarg i wniosków,
b) czuwa nad terminowym rozpatrywaniem i udzielaniem odpowiedzi na

zg³oszone skargi b¹dŸ wnioski,
c) zg³aszaj¹cym siê w Inspektoracie w sprawach skarg i wniosków obywatelom

udziela niezbêdnych informacji o trybie za³atwianja okreœlonej sprawy,
d) opracowuje dla potrzeb Powiatowego Inspektora infonnacje dotycz¹ce

sposobu przyjmowania i za³atwiania skarg i wniosków.

.t~~
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Skarai i wnioski wp³ywaj~ bezpoœrednio do Inspektoratu podlegaj¹ rejestr8Cji w
rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez starszego specjalistê.

s.

t. Celem kontroli 'wewnêtrznych jest sprawdzanie prawid³owoœci dzia³ania Inspektoratu.
2. Kontrola mote byæ:

a) k omp I eksowa,
b) problemowa.
c) doraŸna,
d) sprawdzaj~

3. PostêfX)wanie kontrolne j:jI~wadza siê w sposób wootJiwiaj~y bezs~ i
rzetel~ ocenê dzia³.³noœci kontrolowanego podmiotu.

4. Kontrola w Inspektoracie reaiizowanajest zgodnie z ustalonym przez Inspektora
trybem i procedDr\jej przeprowadzenia.

Regulamin obowi~je wszystkich prKOwników Inspektoratu. Niepr7.eStrzeganie
postanowieñ Regulaminu stanowi naruszenie obowi¹zków s³u¿bowych.
Regulamin ma charakter aktu wewllêtrzn.elo i nie mot.e byæ przywo³any jako
podstawa dzia³ania Inspektoratu w k~SIM>1x³encji ze stronami.
Starszy specjalista Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Oleœnicy jest
obowi¹zany przek³adaæ Powiatowemu Inspektorowi wnioski dotycz¹ce potrzeby
aktualizacji niniejszego Regulaminu.

1.

2.

3.

R~dziaI VI
Organizacja kontroli wewnêtnnych

§ 14

R~~ VII
Postanowienia koñcowe
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Pow"~ In8pe-³or

N.~ 8udow""..o

l--
,...,4..,. R,...,³!³..ukoaako


