Załącznik nr 3 do Zarządzenia Starosty Cieszyńskiego
nr 1/09
z dnia 02 marca 2009 r.
Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

Lp.

Wydział

Nazwa rejestru/ewidencji

1.

Wydział
Geodezji,
Kartografii i
Katastru

Ewidencja Gruntów i
budynków

2.

Wydział
Organizacyjny

3.

Wydział
Organizacyjny

Data
rozpoczęcia
realizacji
zadań
publicznych
przy
pomocy
rejestru
publicznego

Podstawa prawna utworzenia rejestru
Cel

01.01.1999 r.

Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r.
nr 240 poz. 2027)

Rejestr porozumień –
przekazanie i
powierzanie zadań
powiatu na drodze
porozumień władzom
gminnym i innym
jednostkom
organizacyjnym

01.01.1999 r.

ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.
nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), rozp.
Prezesa Rady Ministrów z dn. 19 grudnia
1998 r. w spr. instrukcji kancelaryjnej dla
organów powiatu (Dz. U. nr 160, poz. 1074 z
późn. zm.)

Akta osobowe
pracowników

01.01.1999 r.

§ 6 Rozporządzenia MPiPS z dn. 28 maja
1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia
przez pracodawców dokumentacji w
sprawach związanych ze stosunkiem pracy
oraz sposobu prowadzenia akt osobowych
pracownika (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 286
z późn. zm.)

Dane teleadresowe
Osoby odpowiedzialnej
Za prowadzenie
rejestru

Zakres informacji
zgromadzonych w rejestrze

Dane zawarte w
ewidencji gruntów i
budynków służą jako
podstawa planowania
gospodarczego,
planowania
przestrzennego, wymiaru
podatku i świadczeń,
oznaczenia
nieruchomości w
księgach wieczystych,
statystyki publicznej,
gospodarki
nieruchomościami oraz
ewidencji gospodarstw
rolnych
Rejestr został utworzony
w celu ewidencjonowania
zawartych porozumień

wg@powiat.cieszyn.pl
(033) 4777404

Ewidencji gruntów i budynków
obejmuje informacje dotyczące:
gruntów, budynków, lokali oraz
dane o właścicielach, a w
odniesieniu do gruntów
państwowych i samorządowych –
innych osób fizycznych lub
prawnych, w których władaniu
znajdują się grunty lub ich części,
miejsce zamieszkania lub siedzibę,
informację o wpisaniu do rejestru
zabytków oraz wartości
nieruchomości

Beata Domagała
b.domagala@powiat.
cieszyn.pl
(033)4777211

Kolejny numer zawartego
porozumienia, strony
porozumienia, data zawarcia,
przedmiot porozumienia, termin
obowiązywania

Gromadzenie
dokumentacji
pracowników

Maria Bocek
m.bocek@powiat.cieszyn.
pl

Zakres informacji gromadzonych w
aktach osobowych pracowników
jest zgodny z przepisem
przywołanego rozporządzenia

Dane, które
podlegają ochronie
z uwagi na ustawę
o ochronie
informacji
niejawnej lub
innych ustaw

ochronie podlegają
dane osobowe
zgodnie z ustawą z
dn. 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z
2002 r., nr 101, poz.
926
z późn.
zm.), zgodnie z art.
24 ust. 2 ustawy
Prawo geodezyjne i
kartograficzne tylko
dane o gruntach,
budynkach i lokalach
są jawne.

ochronie podlegają
dane osobowe
zgodnie z ustawą z
dn. 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z
2002 r., nr 101, poz.
926
z późn.
zm.),

4.

Wydział
Organizacyjny

Rejestr upoważnień i
pełnomocnictw

01.01.1999 r.

5.

Wydział
Organizacyjny

Rejestr aktów normatywnych
własnych wewnętrznych
(zarządzeń Starosty)

01.01.1999 r.

6.

Wydział
Organizacyjny

Centralny Rejestr Umów

01.01.2001 r.

7.

Biuro Skarg
i Kontroli

Centralny rejestr skarg
i wniosków

Art.39 ust. z dn. 5 czerwca 1998 r.
o
samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001 r., nr 142, poz. 1592
z późn. zm.)
w związku z § 21 ust. 1 Rozp. Prezesa Rady
Ministrów z dn. 19 grudnia 1998 r. w spr.
instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu
(Dz. U. z 1998 r., nr 160, poz. 1074 z późn.
zm.)
Art.39 ust. z dn. 5 czerwca 1998 r.
o
samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w
związku z § 21 ust. 1 Rozp. Prezesa Rady
Ministrów z dn. 19 grudnia 1998 r. w spr.
instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu
(Dz. U. z 1998 r., nr 160, poz. 1074 z późn.
zm.)
Zarządzenie Starosty Cieszyńskiego nr
16/2001 w sprawie wprowadzenia w
Starostwie Powiatowym Centralnego
Rejestru Umów

Rejestr został utworzony
w celu ewidencjonowania
wydanych upoważnień i
pełnomocnictw

Beata Domagała
b.domagala@powiat.
cieszyn.pl
(033) 4777211

Rejestr został utworzony
w celu ewidencjonowania
wydanych aktów
normatywnych własnych
wewnętrznych
(zarządzeń Starosty)

Beata Domagała
b.domagala@powiat.
cieszyn.pl
(033) 4777211

Rejestr został utworzony
w celu ewidencjonowania
umów zawieranych przez
Starostwo Powiatowe
oraz umów
podpisywanych przez
Członków Zarządu
Powiatu

Beata Domagała
b.domagala@powiat.
cieszyn.pl
(033) 4777211

01.01.1999 r.

Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U 2000 roku Nr 98, poz.
1071 z późn. zm.);
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8
stycznia 2002 roku w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i
wniosków (Dz. U z 2002 roku Nr 5 poz. 46);
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U.
Nr 160, poz. 1074 z późn. Zm.)

Ułatwienie kontroli
przebiegu oraz
terminowości załatwienia
skarg i wniosków

Tomasz Kruszy
Kierownik Biura Skarg
i Kontroli
Pokój nr 326
Tel. (033)4777326

Ewidencja prowadzona przez
Powiat Cieszyński szkół i
placówek niepublicznych

01.01.1999 r.

Art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256,
poz. 2572 z późń. zm.)

Zapewnienie prawidłowej
działalności szkół i
placówek niepublicznych
zgodnej z
obowiązującymi
przepisami prawa

Michał Rajwa
Z-ca Naczelnika Wydziału
Edukacji
we@powiat.cieszyn.pl
0- 33 477 72 20

Ewidencja prowadzona przez

01.01.1999 r.

Art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991

Zapewnienie prawidłowej

Michał Rajwa

Kolejny numer upoważnienia,
pełnomocnictwa; imię i nazwisko
osoby, której udzielono
upoważnienia czy pełnomocnictwa;
symbol komórki organizacyjnej,
w której pracownik jest zatrudniony
oraz zakres upoważnienia i termin
jego obowiązywania
Kolejny numer zarządzenia, data
wydania zarządzenia,
w jakiej
sprawie dane zarządzenie zostało
wydane, symbol komórki
organizacyjnej, która zarządzenie
przygotowywała oraz uwagi
dotyczące zmian w danym
zarządzeniu.
Strony umowy, data zawarcia
umowy, kolejny numer umowy,
przedmiot umowy, termin
obowiązywania oraz nazwa
komórki organizacyjnej
sporządzającej umowę.

ochronie podlegają
dane osobowe
zgodnie z ustawą z
dn. 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z
2002 r., nr 101, poz.
926
z późn.
zm.) i dane
podlegające ochronie
zgodnie z ustawą z
dn. 22 stycznia 1999
r. o ochronie
informacji niejawnych
(Dz. U. z 2005 r., nr
196, poz. 1631 z

późn. zm.)

8.
Wydział
Edukacji

9.

Wydział

data przyjęcia, wpływu lub
zgłoszenia ustnego do protokołu;
nazwa urzędu, instytucji który
przesłał skargę-wniosek data i
numer sprawy; data skargi i
wniosku; nazwisko i imię, miejsce
zamieszkania wnoszącego skargę,
wniosek; treść skargi, wniosku;
komu przydzielono do załatwienia,
data, potwierdzenie odbioru; data
załatwienia; sposób załatwienia,
charakter pisma;
Nazwa organu, który dokonał
wpisu do ewidencji, data i nr wpisu
do ewidencji, nazwa oraz
odpowiedni typ i rodzaj szkoły lub
placówki, adres szkoły lub
placówki, nazwy zawodów jakich
kształci szkoła lub nazwa profilu
kształcenia ogólnozawodowego
Nazwa organu, który dokonał

Ochronie podlegają
dane osobowe
zgodnie
z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku
o ochronie danych
osobowych (Dz. U
z 2002 roku, Nr 101
poz. 926 z późn. zm

Edukacji

Powiat Cieszyński placówek
kształcenia ustawicznego

10.

Wydział
Edukacji

Rejestr wydanych
zaświadczeń o zdaniu
egzaminu na stopień awansu
zawodowego nauczyciela
mianowanego przed Komisją
Egzaminacyjną

06.04.2000 r.

Art. 9g ust.9 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.
U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późń. zm.)

11.

Wydział
Środowiska
Rolnictwa i
Leśnictwa –
Geolog
Powiatowy

Wykaz zatwierdzonych
Projektów prac
geologicznych
zgromadzonych w
powiatowym archiwum
geologicznym

01.01.2002 r.

Wydział
Środowiska
Rolnictwa i
Leśnictwa –
Geolog
Powiatowy

Wykaz zgromadzonych w
powiatowym archiwum
geologicznym dokumentacji
geologicznych

01.01.2002 r.

13.

Wydział
Środowiska
Rolnictwa i
Leśnictwa –

Rejestr wydanych kart
wędkarskich

14.

Wydział
Środowiska
Rolnictwa i
Leśnictwa –

Rejestr sprzętu pływającego

Wydział
Środowiska
Rolnictwa i
Leśnictwa –

Lista (wykaz) Strażników
Społecznej Straży Rybackiej

12.

15.

r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256,
poz. 2572 z późń. zm.)

działalności placówek
kształcenia ustawicznego
zgodnej z
obowiązującymi
przepisami prawa
Stanowienie ewidencji
nauczycieli, którzy zdali
egzamin na stopień
awansu zawodowego
nauczyciela
mianowanego

Z-ca Naczelnika Wydziału
Edukacji
we@powiat.cieszyn.pl
0- 33 477 72 20

wpisu do ewidencji, data i nr wpisu
do ewidencji, nazwa oraz
odpowiedni typ placówki, adres
placówki,

Wioletta Jeleń
Inspektor
we@powiat.cieszyn.pl
0- 33 477 72 19

Imię i nazwisko, nauczany
przedmiot, data i miejsce
urodzenia, data egzaminu
kwalifikacyjnego, nr
zaświadczenia, podpis nauczyciela

ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo
geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2005r. Nr
228 poz. 1947 ze zm.), oraz Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia
2001r. w sprawie gromadzenia i
udostępniania próbek i dokumentacji
geologicznych (Dz. U. Nr 153 poz. 1780)

ewidencja
zgromadzonych w
archiwum geologicznym
Projektów prac
geologicznych

geolog@
powiat.cieszyn.pl

ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo
geologiczne i górnicze (tj. Dz. U. z 2005r. Nr
228 poz. 1947 ze zm.), oraz Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia
2001r. w sprawie gromadzenia i
udostępniania próbek i dokumentacji
geologicznych (Dz. U. Nr 153 poz. 1780)

ewidencja
zgromadzonych w
archiwum geologicznym
dokumentacji
geologicznych

01.01.1999 r.

ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie
śródlądowym (t.j. z 1999r Nr 66, poz. 750)
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie
połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i
połowu organizmów żyjących w wodzie
(Dz.U. Nr 138,poz.1559)

01.01.1999 r.

ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie
śródlądowym (t.j. z 1999r Nr 66, poz. 750))

Archiwum wydanych kart
wędkarskich przez
Starostę Cieszyńskiego
oraz Wojewodę
Bielskiego dla wędkarzy
zameldowanych na
terenie Powiatu
Cieszyńskiego
Rejestr sprzętu
pływającego służącego
do połowu ryb

tytuł opracowania, nazwa
wykonawcy i nazwa inwestora,
imię nazwisko oraz nr uprawnień
geologicznych geologa projektanta,
miesiąc wykonania i data jego
zatwierdzenia, nr sprawy, data
ważności decyzji oraz miesiąc
wykonania dokumentacji wraz z
numerem archiwizacyjnym tej
dokumentacji
tytuł opracowania, nazwa
wykonawcy i nazwa podmiotu który
sfinansował wykonanie tej
dokumentacji, imię nazwisko oraz
nr uprawnień geologicznych
geologa dokumentatora, miesiąc
wykonania i data jej przyjęcia, nr
sprawy, miesiąc wykonania
dokumentacji wraz z numerem
archiwizacyjnym projektu prac
geologicznych będących podstawą
wykonania dokumentacji
dane personalne, data i miejsce
urodzenia, adres zameldowania,,
numer pessel

tel. 033 477 74 28

geolog@
powiat.cieszyn.pl
tel. 033 477 74 28

ws@
powiat.cieszyn.pl

ws@
powiat.cieszyn.pl

Dane personalne, adres
zameldowania.

tel. 033 477 7487
15.09.2000 r.

ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o
rybactwie śródlądowym (t.j. z 1999r Nr 66,
poz. 750))

Lista (wykaz) Strażników
Społecznej Straży
Rybackiej

ws@
powiat.cieszyn.pl
tel. 033 477 7487

Uchwała Rady Powiatu Cieszyńskiego nr

Dane personalne, adres
zameldowania.

ochronie podlegają
dane osobowe
zgodnie z ustawą z
dn. 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z
2002 r., nr 101, poz.
926
z późn.
zm.)
Zgodnie z art. 47
ustawy Prawo
geologiczne i
górnicze ochronie
podlega informacja
geologiczna
zgromadzona w
ewidencjonowanych
dokumentach
Zgodnie z art. 47
ustawy Prawo
geologiczne i
górnicze ochronie
podlega informacja
geologiczna
zgromadzona w
ewidencjonowanych
dokumentach

ochrona danych
osobowych na
podstawie ustawy o
ochronie danych
osobowych zgodnie z
w/w ustawą
Ochrona danych
osobowych na
podstawie ustawy o
ochronie danych
osobowych zgodnie
z w/w ustawą
Ochrona danych
osobowych na
podstawie ustawy o
ochronie danych
osobowych zgodnie

16.

17.

Wydział
Środowiska
Rolnictwa i
Leśnictwa –

Wydział
Środowiska
Rolnictwa i
Leśnictwa –

Rejestr posiadaczy odpadów
zwolnionych z obowiązku
uzyskiwania zezwoleń na
prowadzenie działalności w
zakresie zbierania lub
transportu odpadów

12.01.2002 r.

Rejestr zwierząt
podlegających zgłoszeniu na
podstawie ustawy o ochronie
przyrody

01.05.2004 r.

XVII/85/99 z dnia 29.12.1999r. w sprawie
utworzenia Społecznej Straży Rybackiej
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.
251 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w
sprawie zakresu informacji podawanych przy
rejestracji przez posiadaczy odpadów
zwolnionych z obowiązku uzyskiwania
zezwoleń oraz sposobu rejestracji

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 ze zm.)

z w/w ustawą
Ewidencjonowanie
informacji dotyczących
posiadaczy odpadów
zwolnionych z obowiązku
uzyskiwania zezwoleń na
prowadzenie działalności
w zakresie zbierania lub
transportu odpadów oraz
przekazywanie rejestru
Marszałkowi
Województwa Śląskiego
Ewidencjonowanie
zwierząt podlegających
zgłoszeniu

ws@
powiat.cieszyn.pl

tel. 033 477 7432

ws@
powiat.cieszyn.pl

tel. 033 477 7430

18.

19.

Wydział
Środowiska
Rolnictwa i
Leśnictwa –

Uproszczone plany
urządzenia lasu

Wydział

Zgłoszenie instalacji

01.01.1999 r.

01.10.2001 r.

Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach
(t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 45 poz. 435)

Art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia

Prowadzenie nadzoru
nad gospodarką leśną w
lasach nie stanowiących
własności Skarbu
Państwa
Zgłoszenie instalacji

ws@
powiat.cieszyn.pl
tel. 033 477 7430

ws@

Numer wpisu do rejestru, imię i
nazwisko lub nazwa posiadacza
odpadów, adres zamieszkania lub
siedziby posiadacza odpadów,
numer REGON, kod i rodzaj
odpadów

Nie dotyczy

1. Data: a) dokonania wpisu; b)
dokonania zmiany danych
wpisanych do rejestru; c)
wykreślenia z rejestru; 2. Imię,
nazwisko i adres albo nazwę i
siedzibę posiadacza lub
prowadzącego hodowlę; 3. Adres
miejsca przetrzymywania zwierząt
lub prowadzenia hodowli; 4. Liczbę
zwierząt posiadanych lub
hodowanych; 5. Nazwę gatunku w
języku łacińskim i polskim, jeżeli
polska nazwa istnieje; 6 Datę,
miejsce urodzenia lub wyklucia
zwierzęcia, 7. Datę wejścia w
posiadanie zwierzęcia oraz źródło
jego pochodzenia, 8. Płeć
zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do
ustalenia; 9. Opis trwałego
oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest
oznakowane; 10. Cel
przetrzymywania lub prowadzenia
hodowli zwierzęcia; 11. Numer i
datę wydania: a) zezwolenia na
import zwierzęcia do kraju albo; b)
zezwolenia na schwytanie
zwierzęcia w środowisku albo; c)
dokumentu wydanego przez
powiatowego lekarza weterynarii,
potwierdzającego urodzenie
zwierzęcia w hodowli albo; d)
innego dokumentu stwierdzającego
legalność pochodzenia zwierzęcia.
Imię, nazwisko imiona rodziców
oraz adres właściciela, osoby
władającej gruntem leśnym, nr
działki, opis i powierzchnia lasów,
zadania w zakresie gospodarki
leśnej

Ochrona danych
osobowych na
podstawie ustawy o
ochronie danych
osobowych zgodnie
z w/w ustawą

Nazwa i adres prowadzącego

Zgodnie z art. 16

Ochrona danych
osobowych na
podstawie ustawy o
ochronie danych
osobowych zgodnie
z w/w ustawą

Środowiska
Rolnictwa i
Leśnictwa –

mogących negatywnie
wpływać na środowisko,
które nie wymagają
pozwolenia na wprowadzanie
gazów
i pyłów do powietrza

20.

Biuro
Powiatowego
Rzecznika
Konsumentów

Poradnictwo w
zakresie ochrony praw
konsumenckich
udzielane w formie
ustnej i telefonicznej.

01.01.1999 r.

21.

Wydział
Gospodarki
Nieruchomości
ami
Wydział
Gospodarki
Nieruchomości
ami
Wydział
Gospodarki
Nieruchomości
ami

Zasób nieruchomości Skarbu
Państwa, którymi
gospodaruje Starosta
Cieszyński
Zasób nieruchomości
Powiatu Cieszyńskiego

01.01.1999 r.

Rejestr użytkowników
wieczystych
i
trwałych zarządców
nieruchomości Skarbu
Państwa

01.01.1999 r.

24.

Wydział
Gospodarki
Nieruchomości
ami

Rejestr użytkowników
wieczystych
i
trwałych zarządców
nieruchomości Powiatu

01.01.1999 r.

25.

Biuro Rady
Powiatu

Rejestr skarg i wniosków

01.01.1999 r.

22.

23.

01.01.1999 r.

2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst
pierwotny Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),
Art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 192, poz. 902 ze
zm.),
Art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze
zm.),
Art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. j ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostepnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczenstwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisku (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
art. 21e ustawy z dnia 24.02.1990r.
o przeciwdziałaniu praktykom
monopolistycznym i ochronie interesów
konsumentów (tj. Dz. U. z 1999r. Nr 52 poz.
547 z późn. zm.). Na dzisiejszy dzień
obowiązuje w tym zakresie art. 42 ust. 1 pkt.
1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331).
art. 20 pkt. 1 ustawy z dn. 21.08.1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.
Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603
z
późn. zm.)
art. 20 pkt. 3 ustawy z dn. 21.08.1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.
Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603
z
późn. zm.)
art. 23 ust. 1 pkt.1 oraz art. 23 ust. 1b
ustawy z dn. 21.08.1997r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

mogących negatywnie
wpływać na środowisko,
które nie wymagają
pozwolenia na
wprowadzanie gazów
i pyłów do powietrza

powiat.cieszyn.pl
tel. 033 477 7432

instalację, miejsce eksploatacji
instalacji, data zgłoszenia, rodzaj
instalacji podlegającej zgłoszeniu,
numer sprawy, klauzula
dostępności

ustawy z dnia 3
października 2008r. o
udostępnieniu
informacji o
środowisku i jego
ochronie, udziale
społeczeństwa
w ochronie
środowiska oraz o
ocenach
oddziaływania na
środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227)

Zapewnienie bezpłatnego
poradnictwa
konsumenckiego i
informacji prawnej w
zakresie ochrony praw
konsumentów.

033 4777311
sr@powiat.cieszyn.pl

porady prawne i informacje prawne
z zakresu ochrony praw
konsumentów.

Udzielane porady i
informacje nie
dotyczą danych
osobowych i
informacji niejawnych
i innych informacji
chronionych prawem.

realizacja zadań
wynikających z ustawy

Jolanta Salachna
033/4777425

ewidencjonowanie posiadanych
nieruchomości i gospodarowanie
nimi

informacje jawne

realizacja zadań
wynikających z ustawy

Dorota Klimosz
033/4777422

ewidencjonowanie posiadanych
nieruchomości i gospodarowanie
nimi

informacje jawne

realizacja zadań
wynikających z ustawy

Jolanta Salachna
033/4777425

prowadzenie ewidencji
użytkowników i trwałych
zarządców oraz opłat z tytułu
użytkowania wieczystego i
trwałego zarządu dla
nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa

art. 23 ust. 1 pkt.1 oraz art. 23 ust. 1b
ustawy z dn. 21.08.1997r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U.
z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.)

realizacja zadań
wynikających z ustawy

Dorota Klimosz
033/4777422

prowadzenie ewidencji
użytkowników i trwałych
zarządców oraz opłat z tytułu
użytkowania wieczystego i
trwałego zarządu dla
nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa

Statut Powiatu Cieszyńskiego, przyjęty
uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego nr
XVII/164/04, z dnia 29 marca 2004 r.

Uporządkowanie zbioru,
ułatwienie dostępu do
zbioru i umożliwienie
archiwizacji

br@powiat.cieszyn.pl

Data wpłynięcia, nazwa
urzędu/nazwisko i miejsce
zamieszkania, treść, data
załatwienia

ochronie podlegają
dane osobowe, na
podst. ustawy z dnia
29.08.1997r. o
ochronie danych
osobowych (Dz. U. z
2002r. Nr 101 poz.
926 z późn. zm.)
ochronie podlegają
dane osobowe, na
podst. ustawy z dnia
29.08.1997r. o
ochronie danych
osobowych (Dz. U. z
2002r. Nr 101 poz.
926 z późn. zm.)
ochronie podlegają
dane osobowe, na
podst. ustawy z dnia
29.08.1997r. o
ochronie danych
osobowych (Dz. U. z

2002r. Nr 101 poz.
926 z późn. zm.)

26.

Biuro Rady
Powiatu

Rejestr wniosków opinii
komisji Rady Powiatu

01.01.1999 r.

27.

Biuro Rady
Powiatu

Rejestr zapytań i wniosków
radnych

01.01.1999 r.

28.

Biuro Rady
Powiatu

Rejestr interpelacji radnych

01.01.1999 r.

29.

Biuro Rady
Powiatu

Rejestr Uchwał Rady
Powiatu

01.01.1999 r.

30.

Wydział
Kultury,
Sportu,
Turystyki i
Informacji

Ewidencja Uczniowskich
Klubów Sportowych

01.01.1999 r.

31.

Wydział
Kultury,
Sportu,
Turystyki i
Informacji

Ewidencja Klubów
Sportowych

32.

Wydział

Ewidencja Stowarzyszeń

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z
dnia 19 grudnia 1998 r. w sprawie Instrukcji
kancelaryjnej dla organów powiatu. Dz.U.
1998 r. nr 160 poz 1074 z póź. zmianami
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z
dnia 19 grudnia 1998 r. w sprawie Instrukcji
kancelaryjnej dla organów powiatu. Dz.U.
1998 r. nr 160 poz 1074 z póź. zmianami
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z
dnia 19 grudnia 1998 r. w sprawie Instrukcji
kancelaryjnej dla organów powiatu. Dz.U.
1998 r. nr 160 poz 1074 z póź. zmianami
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z
dnia 19 grudnia 1998 r. w sprawie Instrukcji
kancelaryjnej dla organów powiatu. Dz.U.
1998 r. nr 160 poz 1074 z póź. zmianami
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze
fizycznej

Uporządkowanie zbioru,
ułatwienie dostępu do
zbioru i umożliwienie
archiwizacji
Uporządkowanie zbioru,
ułatwienie dostępu do
zbioru i umożliwienie
archiwizacji
Uporządkowanie zbioru,
ułatwienie dostępu do
zbioru i umożliwienie
archiwizacji
Uporządkowanie zbioru,
ułatwienie dostępu do
zbioru i umożliwienie
archiwizacji
Uzyskanie osobowości
prawnej przez wpisane
podmioty

br@powiat.cieszyn.pl

Data, nazwa komisji, treść opinii
(wniosku)

br@powiat.cieszyn.pl

Data sesji, imię i nazwisko
radnego, temat zapytania
(wniosku)

br@powiat.cieszyn.pl

Data wpłynięcia, imię i nazwisko
radnego, temat interpelacji

br@powiat.cieszyn.pl

Tytuł uchwały, numer, data

Adam Cieślar, tel. 033
4777212

1/datę wpisu, 2/numer
ewidencyjny, 3/imiona i nazwiska
oraz daty urodzenia członków
komitetu założycielskiego,
4/nazwę, siedzibę oraz adres
uczniowskiego klubu sportowego,
5/imiona, nazwiska i funkcje osób
wchodzących w skład zarządu i
organu kontroli wewnętrznej,
6/informacje o statucie: datę jego
uchwalenia, datę zmiany statutu, 7/
dane osób upoważnionych do
zaciągania zobowiązań
majątkowych, 8/cel działania, 9/
teren działania, 10/datę
wykreślenia uczniowskiego klubu
sportowego z ewidencji, 11/inne
uwagi
1/datę wpisu, 2/numer
ewidencyjny, 3/imiona i nazwiska
oraz daty urodzenia członków
komitetu założycielskiego,
4/nazwę, siedzibę oraz adres
uczniowskiego klubu sportowego,
5/imiona, nazwiska i funkcje osób
wchodzących w skład zarządu i
organu kontroli wewnętrznej,
6/informacje o statucie: datę jego
uchwalenia, datę zmiany statutu, 7/
dane osób upoważnionych do
zaciągania zobowiązań
majątkowych, 8/cel działania, 9/
teren działania, 10/datę
wykreślenia uczniowskiego klubu
sportowego z ewidencji, 11/inne
uwagi
1/datę wpisu, 2/numer

30.06.2002 r.

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze
fizycznej

Uzyskanie osobowości
prawnej przez wpisane
podmioty

Adam Cieślar, tel. 033
4777212

01.01.1999 r.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o

Informacje na temat

Adam Cieślar, tel. 033

dane personalne
pozwalające na
identyfikację
poszczególnych osób
zawarte w
dokumentacji
złożonej do ewidencji
– ustatawa o
ochronie danych
osobowych

dane personalne
pozwalające na
identyfikację
poszczególnych osób
zawarte w
dokumentacji
złożonej do ewidencji
– ustatawa o
ochronie danych
osobowych

dane personalne

Kultury,
Sportu,
Turystyki i
Informacji

stowarzyszeniach

stowarzyszeń mających
swoje siedziby na terenie
powiatu – Starosta jest
organem nadzorującym
dla tych podmiotów

4777212

ewidencyjny, 3/nazwę, siedzibę
oraz adres stowarzyszenia,
4/sposób reprezentacji
stowarzyszenia, 5/informacje o
statucie: datę jego uchwalenia,
datę zmiany statutu, 6/cel
działania, 7/datę wykreślenia klubu
uczniowskiego klubu sportowego z
ewidencji, 8/inne uwagi
Dane osobowe, data złożenia
wniosku, adres zameldowania,
rodzaj i adres zamieszkania
budowlanego, data oraz tok
postępowania w wydawanych
decyzjach pozwolenia na budowę

pozwalające na
identyfikację
poszczególnych osób
zawarte w
dokumentacji
złożonej do ewidencji
– ustatawa o
ochronie danych
osobowych
ochronie podlegają
dane osobowe, na
podst. ustawy z dnia
29.08.1997r. o
ochronie danych
osobowych (Dz. U. z
2002r. Nr 101 poz.
926 z późn. zm.)
ochronie podlegają
dane osobowe, na
podst. ustawy z dnia
29.08.1997r. o
ochronie danych
osobowych (Dz. U. z
2002r. Nr 101 poz.
926 z późn. zm.)

33.

Wydział
Architektury i
Budownictwa

Wykaz decyzji pozwoleń na
budowę

11.07.2003 r.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz.
2016 z późn. zm.)

Ewidencja decyzji
pozwoleń na budowę

wb@powiat.cieszyn.pl

34.

Wydział
Architektury i
Budownictwa

Wykaz wniosków pozwoleń
na budowę

11.07.2003 r.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz.
2016 z późn. zm.)

Ewidencja wniosków
pozwoleń na budowę

wb@powiat.cieszyn.pl

Dane osobowe, data złożenia
wniosku, adres zameldowania,
rodzaj i adres zamieszkania
budowlanego, data oraz tok
postępowania w wydawanych
decyzjach pozwolenia na budowę

35.

Biuro Zarządu

Rejestr Uchwał Zarządu

01.01.1999 r.

Obowiązek wynikający z
przepisu

a.olszar@powiat.
cieszyn.pl

Data podpisania, numer, sposób
wykonania

36.

Biuro Zarządu

Rejestr Decyzji Zarządu

01.01.1999 r.

Obowiązek wynikający z
przepisu

a.olszar@powiat.
cieszyn.pl

Data podpisania, numer, sposób
wykonania, zakres

37.

Wydział
Komunikacji

System POJAZD

16.09.2004 r.

Rejestracja pojazdów

033 4777346, 4777347

Wykaz w art. 80b ustawy prawo o
ruchu drogowym

Zgodnie z art. 80a
ust. 3 ustawy prawo o
ruchu drogowym

38.

Wydział
Komunikacji

System KIEROWCA

5.10.2001 r.

Wydawanie uprawnień do
kierowania pojazdami

033 4777346, 4777347

Wykaz w art. 100a ust. 2 i 3; art.
100b ustawy prawo o ruchu
drogowym

Zgodnie z art. 80a
ust. 3 ustawy prawo o
ruchu drogowym

39.

Wydział
Komunikacji

Rejestr ośrodków szkolenia
kierowców

31.12.2004 r.

Wykaz w art. 103 ust. 8 ustawy
prawo o ruchu drogowym

Adres zamieszkania
przedsiębiorcy

Wydział
Komunikacji

Rejestr stacji kontroli
pojazdów

31.12.2004 r.

033 4777346, 4777347

Wykaz w art. 83a ust. 6 ustawy
prawo o ruchu drogowym

Adres zamieszkania
przedsiębiorcy

41.

Wydział
Komunikacji

Ewidencja instruktorów nauki
jazdy

1.01.1999 r.

Rejestracja działalności
regulowanej - ośrodków
szkolenia kierowców
Rejestracja działalności
regulowanej – stacje
kontroli pojazdów
Wydawanie uprawnień
instruktorom nauki jazdy

033 4777346, 4777347

40.

033 4777346, 4777347

Zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy
prawo o ruchu drogowym

Adres zamieszkania
instruktora

42.

Wydział
Komunikacji

Ewidencja uprawnionych
diagnostów

1.01.1999 r.

§ 21 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 19.12.1998 w sprawie instrukcji
kancelaryjnej dla organów powiatu Dz. Ust.
z 1998 nr 160 poz. 1074
§ 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 19.12.1998 w sprawie instrukcji
kancelaryjnej dla organów powiatu Dz. Ust.
z 1998 nr 160 poz. 1074
art. 73 ust. 1 i 2; art. 74 ustawy z dnia
20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.
z 2005 r. Dz.U. Nr 108, poz. 908 z późn.
zm.)
art. 93 ust. 2; art. 97 ust. 1 ustawy z dnia
20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.
z 2005 r. Dz.U. Nr 108, poz. 908 z późn.
zm.)
art. 103 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (t.j. z 2005 r.
Dz.U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (t.j. z 2005 r.
Dz.U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 20.06.1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (t.j. z 2005 r.
Dz.U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 20.06.1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (t.j. z 2005 r.
Dz.U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)

Wydawanie uprawnień
diagnostom

033 4777346, 4777347

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
prawo o ruchu drogowym

Adres zamieszkania
diagnosty

