ZARZĄDZENIE Nr 20/2019
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez Wicewojewodę
Zachodniopomorskiego.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234), zarządza się,
co następuje:

§1. Do zakresu kompetencji i zadań Wicewojewody Zachodniopomorskiego, zwanego dalej
„Wicewojewodą” należy:
1) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań prowadzonych przez:
a) Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego,
b) Wydział Architektury i Gospodarki Przestrzennej,
c) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,
d) Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
e) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
f) Wydział Koordynacji Świadczeń,
g) Wojewódzką Inspekcję Geodezyjną i Kartograficzną,
h) Państwową Straż Łowiecką;
2) podejmowanie decyzji i innych rozstrzygnięć w sprawach należących do właściwości
wydziałów wymienionych w pkt 1, jeżeli Wojewoda nie zastrzeże określonej sprawy
do osobistej aprobaty;
3) wykonywanie w obecności Wojewody i za jego zgodą – zastrzeżonych do aprobaty
Wojewody, w tym również do aprobaty osobistej i ostatecznej – zadań określonych
w regulaminie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, a także
zadań nieujętych w regulaminie, jeżeli do ich wykonywania właściwy jest Wojewoda;
4) zastępowanie Wojewody w czasie, gdy nie pełni obowiązków służbowych; zakres
zastępstwa rozciąga się na wszystkie kompetencje Wojewody;
5) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem następujących urzędów obsługujących
organy rządowej administracji zespolonej pozostającej pod zwierzchnictwem
Wojewody:
a) Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w Szczecinie,
b) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie,
c) Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie,
d) Kuratorium Oświaty w Szczecinie,
e) Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Szczecinie,
f) Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie,
g) Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie;

6)

7)
8)

9)
10)

sprawowanie nadzoru nad działalnością Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży
Rybackiej w Szczecinie z zastrzeżeniem postanowienia § 41 ust. 14 regulaminu
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie;
przewodniczenie organom kolegialnym działającym w Zachodniopomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Szczecinie, określonym przez Wojewodę;
reprezentowanie Wojewody – na jego polecenie – w pracach innych organów,
jednostek organizacyjnych i instytucji oraz spotkaniach, konferencjach lub
konferencjach prasowych, gdzie przedstawia stanowisko uzgodnione z Wojewodą;
przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków w terminach ustalonych
harmonogramem przyjmowania skarg i wniosków zatwierdzonym przez Wojewodę;
aprobata odpowiedzi na skargi i wnioski przyjęte osobiście w trybie określonym
w pkt 9.

§2. Podpisywanie przez Wicewojewodę decyzji i innych rozstrzygnięć oraz korespondencji
wynikającej z realizacji zadań, o których mowa w §1, następuje według zasad, określonych
w regulaminie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
§3. Traci moc zarządzenie 416/2016 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 lipca
2016 r. w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez
Wicewojewodę Zachodniopomorskiego.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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