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ZARZĄDZENIE   NR   55 / 2017 

 

   WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

 

z  dnia 23 marca 2017 r. 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu  

Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy 

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 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. poz. 1948 i 2260) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W Statucie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, 

stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 233/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego  

z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie nadania Statutu Kujawsko- Pomorskiemu Urzędowi 

Wojewódzkiemu w Bydgoszczy (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 30 sierpnia 2016 r.  

poz. 2937) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 1: 

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach;”, 

b) po pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) organu obowiązanego zapewnić gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa                          

w województwie  w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.”; 

________________________ 
1) Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło w dniu 1 grudnia 2015 r. upoważniła na podstawie art. 5 pkt 1 

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 z późn. zm.), w związku z art. 15 

ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 525) Pana Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do zatwierdzania statutów 

oraz zmian statutów urzędów wojewódzkich. 



 

2) w § 2: 

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) Kierownictwie Urzędu – należy przez to rozumieć Wojewodę, Wicewojewodę oraz 

Dyrektora Generalnego Urzędu;”, 

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) Delegaturze Urzędu - należy przez to rozumieć komórki organizacyjne lub stanowiska 

zlokalizowane poza siedzibą Urzędu;”; 

 

3) w § 4: 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. W uzasadnionych przypadkach Wydziały, które posiadają w Delegaturach Urzędu swoje 

oddziały zamiejscowe lub stanowiska, mogą wykonywać zadania przypisane im w niniejszym 

statucie z pominięciem obszaru działania.”, 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Obsługę Delegatur Urzędu wymienionych w ust. 2 zapewniają komórki organizacyjne 

wymienione w § 6 ust. 1 pkt 12 i 13.”; 

 

4) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych kieruje Zespołem 

Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki, podlegającym w zakresie ochrony informacji 

niejawnych oraz ochrony danych osobowych bezpośredniemu zwierzchnictwu Wojewody.”; 

 

5) w § 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) realizując zadania określone w odrębnych przepisach: 

a) Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, 
b) Wojewódzka Komisja Lekarska w Bydgoszczy,  
c) Zespół Doradczy do spraw Wsi i Rolnictwa, 
d) Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy, 
e) Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada do spraw Potrzeb Zdrowotnych, 
f) Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komisja Dyscyplinarna dla osób wykonujących 

samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii w Bydgoszczy, 

g) Kujawsko-Pomorski Rzecznik Dyscyplinarny dla osób wykonujących samodzielne 

funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.”; 

 

6) w § 10: 

a) w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) środowisko;”, 

b) w ust. 3 uchyla się pkt 2; 

 

7) w § 13: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo                  

w zakresie spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami 

Skarbu Państwa;”, 

b) uchyla się pkt 3; 

 

8) w § 14 w ust. 1: 

a) w pkt 1 po lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu: 

„e) rejestracji i kwalifikacji wojskowej;”, 

b) uchyla się pkt 2; 



9) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do zadań Wydziału należy obsługa: 

1) Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Bydgoszczy; 

2) Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady do Spraw Potrzeb Zdrowotnych.”; 

 

10) w § 18 uchyla się ust. 2; 

 

11) § 23 otrzymuje brzmienie: 

„§ 23. Zadania Państwowej Straży Łowieckiej w Bydgoszczy określa ustawa Prawo 

łowieckie.”; 

 

12) w § 24 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Komisji Dyscyplinarnej dla osób wykonujących 

samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii w Bydgoszczy;”. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 
 

 

 

 

 


