
Załącznij o uchwa ły 

Nr 

Zarz ądu Województwa Ś l ąskiego 

z dnia -°.................... 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY 
Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu 

ROZDZIAŁ  I 

Postanowienia oóIne 

Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu jest wojewódzk ą  samorządową  jednostką  organizacyjn ą  
dzia łającą  na podstawie: 

1. Uchwa ły Nr III/50/13/2010 Sejmiku Województwa Ś l ąskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku w sprawie: 

utworzenia jednostki bud żetowej pod nazwą  Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu. 

2. Statutu. 

3. Postanowie ń  niniejszego Regulaminu Organizacyjnego. 

Siedzibą  Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu jest miasto Żywiec ul. Powsta ń ców Ś ląskich 9a 

Terenem dzia łania Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu jest terytorium Województwa 

Ś ląskiego. 

Nadzór nad Beskidzkim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu sprawuje Zarząd Województwa Ś l ąskiego. 

Regulamin zawiera: 

1. Postanowienia ogólne 

2. Wewn ę trzn ą  strukturę  organizacyjn ą  Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu 
3. Zasady wykonywania funkcji kierowniczych w Beskidzkim Biurem Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu 
4. Zakres dzia łania i kompetencje Zast ępcy Dyrektora i G łównego Ksi ęgowego 
S. Zadania i kompetencje komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk pracy 
6. Zakres dzia łania poszczególnych komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk 
7. Zadania dla stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych 
8. Zasady kierowania Biurem 
9. Postanowienia ko ńcowe 



ROZDZIAŁ  II 

Wewnetrzna struktura organizacyjna Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu 

1. W sk ład Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu wchodzą : 

1. Dyrektor Biura 

2. Zastę pca Dyrektora 

3. G łówny Ksi ęgowy 

4. Dzia ł  Finansowo-Ksi ęgowo- Administracyjny 

5. Rejonowe Oddzia ły 

6. Pracownie Geodezyjne 

7. Pracownie ds. urz ądzania terenów rolnych 

8. Pracownie ds. scale ń  

2. W jednolitym rzeczowym wykazie akt Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu u żywa si ę  
następujących symboli: 

Dyrektor -„D" 

• Zast ę pca Dyrektora - „ZD" 

• G łówny Ksi ęgowy - „GK" 

• Dzia ł  finansowo-ksi ęgowo- administracyjny - 

• Oddzia ł  w Cieszynie - ,,C" 

• Oddzia ł  w Katowicach - ,,K" 

• Pracownia Geodezyjna - „PG" 

• Pracownia cis, urz ądzania terenów rolnych - „PU" 

• Pracownia ds. scale ń  - „PS" 

ROZDZIAŁ  III 

Zasady wykonywania funkcji kierowniczych w Beskidzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu 

1. Dzia łalno ści ą  Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu kieruje jednoosobowo Dyrektor. 

2. Dyrektor Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu: 

a) sprawuje nadzór nad ca łokszta łtem dzia łalno ści Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych 
w Żywcu, 

b) wykonuje zadania Marsza łka Województwa Ś l ąskiego zgodnie z udzielonymi pe łnomocnictwami 

i upowa żnieniami. 

3. Dyrektor dokonuje podzia łu zada ń , kompetencji, i odpowiedzialno ści pomi ędzy Zast ę pcą  Dyrektora, 
G łównym Ksi ęgowym a kierownikami komórek organizacyjnych, koordynuje ich dzia łalno ść  oraz: 

• zapewnia realizacj ę  zada ń  wynikaj ących ze Statutu Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych 
w Żywcu oraz z bie żącej polityki samorz ądu województwa, 

• realizuje zasady polityki kadrowej, dba o dobór pracowników o najwy ższych kwalifikacjach, 
• zapewnia kontrol ę  realizacji zada ń  i przestrzegania przepisów prawa, 

• podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych, przyjmowania, zwalniania, zaszeregowania oraz 
przyznawania premii i nagród, 

• dysponuje funduszami Biura zgodnie z ich przeznaczeniem, 

• reprezentuje Biuro na zewn ą trz, 

• ustala wewn ę trzn ą  strukturę  organizacyjn ą  Biura, 

• ustala szczegó łowy zakres dzia łania komórek organizacyjnych Biura. 



1. W czasie nieobecno ści Dyrektora lub niemo ż liwo ści pe łnienia przez niego obowi ązków, Dyrektora 

zastępuje jego Zastę pca lub G łówny Ksi ęgowy. 

2. Zakres zastępstwa, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie kompetencje Dyrektora Biura 

z wyj ą tkiem sk ładania o świadcze ń  woli. 

ROZDZIAŁ  IV 

Zakres dzia łania i kompetencje Zast ępcy Dyrektora j  G łównego Ksi ęgowego 

1. Zastępca Dyrektora dzia ła w ramach udzielonych przez Dyrektora uprawnie ń  i odpowiada za dzia łalno ść  

w tym zakresie. 

2. Zastępca Dyrektora odpowiada przed Dyrektorem Biura za prac ę  podległych mu komórek 

organizacyjnych: 

1) rejonowych oddzia łów, 

2) pracowni geodezyjnych, 

3) pracowni ds. scale ń , 

4) pracowni ds. urz ądzania terenów rolnych, 

3. Do zakresu dzia łania Zast ępcy Dyrektora nale żą  sprawy dotycz ące: 

1) technologii i normowania pracy; 

2) koordynacji prac podleg łych komórek organizacyjnych oraz wspó łpraca z innymi 

komórkami wewn ę trznymi; 

3) planowania produkcji i realizacji jej wykonania; 

4) terminowego wykonania zada ń ; 

5) wprowadzania postępu technicznego; 

6) jako ści produkcji; 

7) wspó łdzia łania z organizacjami zwi ązkowymi; 

8) przeprowadzanie kontroli specjalnych, kompleksowych i sprawdzaj ących z dzia łalno ś ci 

podległych komórek organizacyjnych Biura; 

9) informowanie Dyrektora Biura o wszelkich nieprawid łowo ściach w dzia łalno ści komórek 

organizacyjnych Biura; 

10) opracowywanie planów oraz sporz ądzanie sprawozda ń  finansowo - rzeczowych odno ś nie 

wykonania zada ń  statutowych Biura; 
11) comiesi ęczne rozliczanie pod wzgl ędem formalnym zada ń  produkcyjnych Biura; 

12) współdzia łanie z G łównym Księgowym i innymi kierownikami dla w ła ściwego dzia łania 

wszystkich komórek organizacyjnych Biura; 

13) przekazywanie komórkom organizacyjnym kserokopii potrzebnych przepisów prawnych; 

14) prowadzenie jednolitego wykazu i zbioru zarz ądze ń  Dyrektora Biura; 

15) przyjmowanie zlece ń ; 

16) udzielanie informacji geodezyjnej; 

17) przygotowywanie dokumentacji do przetargu; 

18) nadzór nad pracami zleconymi przez Samorz ąd Województwa Ś ląskiego; 
19) przygotowywanie dokumentacji niezb ędnej do prawid łowego prowadzenia prac 

scaleniowych oraz innych geodezyjnych; 

20) opracowywanie nowych technologii i czuwanie nad technologi ą  obowi ązuj ą cą  w Biurze 
oraz prowadzenie szkole ń  w tym zakresie. 

4. Zastępca Dyrektora posiada uprawnienia wnioskowania do Dyrektora w sprawach kadrowych, 
organizacyjnych i porz ądkowych dotyczących podległych mu komórek organizacyjnych Biura. 
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1. G łówny Ksi ęgowy podlega bezpo ś rednio Dyrektorowi równorz ędnie z Zast ę pcą  Dyrektora. 

2. Uprawnienia G łównego Księgowego: 

• 	wnioskowanie do Dyrektora w sprawach pracowniczych; 

• 	opiniowanie wniosków komisji inwentaryzacyjnej; 

• 	udzia ł  w kontroli wewn ę trznej dzia łalno ści gospodarczej ifinansowej Biura. 

3. G łówny Ksi ęgowy odpowiada za ca łokszta łt powierzonych mu obowi ązków, a w szczególno ści za: 

1) prowadzenie rachunkowo ści oraz ksi ęgowania zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami i zasadami 

polegaj ące zwłaszcza na organizowaniu sporz ądzania, przyjmowania, obiegu kontroli dokumentów 

finansowych w sposób zapewniaj ący: 

a) wła ściwy przebieg operacji finansowo - gospodarczych, 

b) prawid łowe i terminowe dokonywanie rozlicze ń  finansowych, 

c) terminowe i rzetelne sporz ądzanie informacji ekonomicznych i sprawozdawczo ści 

finansowej, 

2) prowadzenie gospodarki finansowej Biura zgodnie z obowi ązuj ącymi zasadami, 

polegaj ące zwłaszcza na: 

a) wykonywaniu dyspozycji ś rodkami pieni ężnymi zgodnie z przepisami dotycz ącymi gospodarki 

finansami publicznymi i innymi b ędącymi w dyspozycji Biura, 

b) przestrzeganiu zasad rozlicze ń  pieni ężnych, 

c) zapewnieniu terminowego ści ągania nale żno ści i dochodzenia roszcze ń  spornych oraz 

sp łaty zobowi ąza ń , 

3) kierowanie prac ą  podleg łych pracowników i ustalania zakresów czynno ści; 

4) opracowywanie projektów przepisów wewn ę trznych wydawanych przez Dyrektora, 

dotyczących prowadzenia rachunkowo ści, a w szczególno ś ci: 

a) zakładowego planu kont, 

b) obiegu dokumentów (dowodów ksi ęgowych), 

c) zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, 

5) opracowywanie sprawozdawczo ści bud żetowej oraz stosownych analiz zgodnie z zasadami 

i terminami ustalonymi w odpowiednich przepisach Ministra Finansów, 

6) wspó ł pracę  z innymi komórkami organizacyjnymi Biura w zakresie dyscypliny finansowej 

i gospodarki materia łowej. 

ROZDZIAŁ  V 

Zadania i kompetencie komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk pracy 
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Kierownicy komórek organizacyjnych oraz osoby sprawuj ące samodzielne stanowiska: 

a) odpowiadaj ą  przed Dyrektorem za ca łokszta łt spraw wyszczególnionych w zakresach dzia łania 
podporządkowanych im komórek organizacyjnych, 

b) ustalaj ą  zadania dla poszczególnych stanowisk pracy w podleg łej komórce, 
c) ustalaj ą  szczegó łowe zakresy czynno ści dla stanowisk pracy, 
d) odpowiadaj ą  za prawid łową  i terminową  realizacj ę  zada ń  podleg łej komórki, 
e) organizuj ą  prace produkcyjne podleg łej komórce organizacyjnej, 
f) podpisywanie delegacji s ł u żbowych dla pracowników, 
g) współdzia łają  z innymi komórkami Biura, 
h) wyznaczają  zastępców na czas swojej nieobecno ści, 
i) opracowuj ą  propozycje do planów pracy oraz opiniuj ą  pracę  podleg łych pracowników w celu ich 

nagradzania, 

j) przygotowuj ą  projekty zarz ądze ń  i pism pod podpis Dyrektora, 
k) dbają  o jakość  pracy lub produktów wytwarzanych w komórce organizacyjnej, 
1) nadzoruj ą  przestrzeganie przez podleg łych pracowników regulaminu pracy, 



ł ) informuj ą  Dyrektora o stanie realizacji zada ń  oraz zgłaszaj ą  potrzeby zwi ązane z funkcjonowaniem 

podległej komórki organizacyjnej, 

m) za łatwiaj ą  sprawy osobowe nie zastrze żone do kompetencji Dyrektora oraz wnioskuj ą  w 

pozosta łych sprawach. 

ROZDZIAŁ  VI 

Zakres dzia łania poszczególnych komórek organizacyjnych lub samodzielnych stanowisk 
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Rejonowe Oddzia ły wykonuj ą  niezb ędne dzia łania dla zapewnienia funkcjonowania Biura w terenie, 

a w szczególno ści: 

a) administrowanie zajmowanymi lokalami i dba ło ść  o utrzymanie czysto ści oraz ich zabezpieczenie, 

b) przyjmowanie i za łatwianie korespondencji, 

c) dba łość  o sprzę t geodezyjny, obliczeniowy oraz ś rodki transportu, 

d) efektywne wykorzystanie mo ż liwo ści kadrowych i sprz ę towych, 

e) zapewnienie jako ści i terminowo ści prac, 

f) kontrol ę  i odbiór zleconych zada ń , 

g) wspó łdzia łanie z innymi komórkami organizacyjnymi dla realizacji zada ń , 

h) prowadzenie listy obecno ści, ksi ążek wyj ść  i odpracowa ń  oraz ewidencji wydawania sprz ę tu 
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Do zada ń  Dzia ł u Finansowo - Ksi ęgowo - Administracyjnego nale ży: 

1) ewidencja operacji gospodarczych Biura na odpowiednich kontach, 

2) ewidencja poszczególnych rzeczowych sk ładników maj ątku umo ż liwiaj ąca ustalenie ilo ści i warto ści, 

3) dokonywanie rozlicze ń  finansowych z bud żetem i pracownikami Biura, 

4) sporządzanie planów i sprawozda ń  dochodów i wydatków bud żetowych, 

5) sprawdzanie pod wzgl ędem formalno - rachunkowym dowodów w łasnych i obcych, 

6) prowadzenie dokumentacji p łacowej i przelewów wynagrodze ń , 

7) obsł uga kasowa 

8) prognozowaniem i bilansowaniem potrzeb kadrowych Biura, 

9) przestrzeganiem dyscypliny pracy, 

10) rekrutacj ą  i rozmieszczeniem kadr, 

11) awansowaniem, nagradzaniem i odznaczaniem pracowników, 

12) badaniem stopnia wykorzystania kwalifikacji pracowników, 

13) planem kszta łcenia i doskonalenia kadr, 

14) za łatwiania potrzeb socjalnych pracowników i emerytów, 

15) zgłaszaniem pracowników do ubezpieczenia ZUS, 

16) przygotowaniem dokumentacji emerytalno - rentowych, 

17) przygotowaniem dokumentacji do zawarcia i rozwi ązania umów o prac ę , 

18) kierowaniem pracowników na okresowe badania lekarskie. 

19) zaopatrzenia i gospodarki materia łowej Biura; 

20) transportu samochodowego dla Biura; 

21) administrowania nieruchomo ściami Biura; 
22) prowadzenia sekretariatu Biura; 

23) prowadzenia magazynu sprz ę tu geodezyjnego i innego dla potrzeb Biura; 
24) zakup zaopatrzenia pracowników w materia ły biurowe, druki, odzie ż  roboczą , ś rodki higieny osobistej; 
25) nadzór nad konserwacj ą  sprzę tu oraz remontami; 
26) organizacji przetargów zgodnie z ustaw ą  o zamówieniach publicznych. 

Dzia łem Finansowo - Ksi ęgowo - Administracyjnym kieruje kierownik dzia ł u pe ł niący równocze ś nie funkcj ę  
zastę pcy G łównego Ksi ęgowego. 
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Do zada ń  Pracowni Geodezyjnej nale ży: 

1) wykonywanie zada ń  statutowych Biura na terenie województwa ś l ąskiego, 

2) wykonywanie dzia ła ń  zwi ązanych z realizacj ą  zada ń  z zakresu geodezji, kartografii i urz ądze ń  rolnych na 

rzecz Samorz ądu Województwa Ś l ąskiego, 

3) wykonywanie podzia łów, rozgranicze ń , regulacji stanów prawnych nieruchomo ści bę d ących 

w zarz ądzie Województwa Ś ląskiego zlecanych przez Urz ąd Marsza łkowski Województwa Ś ląskiego, 

4) wykonywanie zada ń  w zakresie geodezji i urz ądze ń  rolnych przekazanych Samorz ądowi Województwa 

na podstawie porozumie ń  zawartych z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego Województwa 

Ś l ąskiego, 

5) efektywne wykorzystanie mo ż liwo ści kadrowych i sprz ę towych, 

6) zapewnienie jako ści i terminowo ści prac, 

7) współdzia łanie z innymi komórkami organizacyjnymi dla realizacji zada ń , 
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Do zada ń  Pracowni ds. urz ądzania terenów rolnych nale ży: 

1) opracowywanie programów (planów) urz ądzeniowo rolnych gmin, wsi oraz indywidualnych gospodarstw 

rolnych, z uwzgl ędnieniem wymogów ochrony ś rodowiska przyrodniczego, krajobrazu oraz ochrony 

gruntów rolnych, 

2) opracowywanie projektów granicy rolno-le śnej oraz monitorowanie zmian w sposobie u żytkowania 

gruntów, 

3) opracowywanie materia łów do studium uwarunkowa ń  i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

w części dotycz ącej rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

4) wykonywanie prac geodezyjnych w zakresie u żyteczno ści publicznej zwi ązanych z restrukturyzacj ą  
obszarów wiejskich, w tym: 

a) gleboznawcza klasyfikacja gruntów, 

b) opracowania, aktualizacje i odnawianie map glebowo-rolniczych, 

c) zakładanie wojewódzkich baz o terenach wiejskich, 

d) wykonywanie innych prac geodezyjnych z zakresu u żyteczno ści publicznej zwi ązanych 

z restrukturyzacj ą  i modernizacj ą  terenów wiejskich, 

5) wykonywanie innych zada ń  z zakresu urz ądzania terenów rolnych. 
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Do zada ń  Pracowni ds. scale ń  nale ży: 

1. wykonywanie scale ń  i wymian gruntów, w tym: 

a) opracowywanie za ło że ń  do projektów scale ń  wraz z wykonaniem studium ś rodowiskowego oraz 

ocen ą  wp ływu projektu na ś rodowisko, 

b) opracowywanie ewentualnych raportów oddzia ływania scalenia na ś rodowisko naturalne, 
w przypadkach gdy wystę puje taka potrzeba, 

c) kontrola terenowa i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków zakwalifikowanych do scale ń , 

d) sporządzanie dokumentacji geodezyjnej niezb ędnej do za ło żenia lub aktualizacji Ksi ąg Wieczystych 

po scaleniu lub wymianie gruntów, 

2. opracowywanie geodezyjne zwi ązane z zakładaniem, aktualizacj ą  i modernizacj ą  ewidencji gruntów 
i budynków na obszarach post ępowania scaleniowego, 

3. wykonywanie prac geodezyjnych niezb ędnych do opracowania projektów zagospodarowania 
poscaleniowego (drogi, rowy, przepusty) oraz geodezyjna realizacja tych projektów, 

4. opracowywanie programów (planów) urz ądzeniowo rolnych gmin, wsi oraz indywidualnych gospodarstw 
rolnych, z uwzgl ędnieniem wymogów ochrony ś rodowiska przyrodniczego, krajobrazu oraz ochrony 
gruntów rolnych, 

S. opracowywanie materia łów do studium uwarunkowa ń  i kierunków zagospodarowania przestrzennego w 
częś ci dotycz ącej rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

6. wykonywanie innych zada ń  z zakresu scale ń  i wymiany gruntów. 



ROZDZIAŁ  VII 

Zadania dla stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych 
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1. Szczegó łowy wykaz zada ń  na ka żdym stanowisku pracy zawieraj ą  zakresy czynno ści pracowników 

aktualizowane w miarę  zmian i potrzeb. 

2. Zakres czynno ści sporządza kierownik komórki organizacyjnej lub bezpo ś redni prze ło żony pracownika. 

3. Zakresy czynno ści przechowywane s ą  w aktach osobowych pracownika. 

ROZDZIAŁ  VIII 

Zasady kierowania Biurem 
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1. Zasady kierowania Biurem Dyrektor realizuje przez: 

a) wydawanie zarządze ń  i pism stanowi ących wewnę trzne akty prawne, 

b) system kontroli, 

c) konsultacje z pracownikami. 

2. Komórką  wiod ą cą  w zakresie wydawania zarz ądze ń  jest Zastępca Dyrektora, który prowadzi jednolity wykaz 

zarządze ń  i gromadzi je. 

3. Projekty zarz ądze ń  i pism opracowuj ą  wła ściwe merytorycznie komórki organizacyjne. 

4. W Biurze obowi ązuje jednostopniowy system kontroli sprawowany przez kierowników komórek 

organizacyjnych. 

S. Na polecenie Dyrektora „ Zast ępca Dyrektora lub Kierownik innej komórki organizacyjnej dokonuj ą  kontroli 

wyrywkowej, specjalnej lub kompleksowej okre ś lonych zagadnie ń  bąd ź  komórek organizacyjnych. 

6. Konsultacja Dyrektora z pracownikami realizowana jest przez: 

a) organizacj ę  narad roboczych z kierownikami komórek organizacyjnych lub pracowników 

zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach, 

b) zasi ęganie opinii organizacji zwi ązkowych dzia łaj ących w Biurze w zakresie przewidzianym prawem. 

ROZDZIAŁ  IX 

Postanowienia ko ńcowe 

19 

W zakresie spraw wynikaj ących z dzia łalno ści jednostki a nie uregulowanych w Regulaminie, maj ą  
zastosowanie Statut Biura nadany uchwa łą  Nr III/50/13/2010 Sejmiku Województwa Ś ląskiego z dnia 
21 kwietnia 2010 roku w tej sprawie i powszechnie obowi ązuj ące przepisy. 

20 

Zmiany Regulaminu nast ępuj ą  w trybie przewidzianym do jego ustalenia. 

21 

Integraln ą  część  niniejszego regulaminu organizacyjnego stanowi schemat organizacyjny Beskidzkiego Biura 
Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu. 



Za łą cznik do Regulaminu Organizacyjnego 

Beskidzkiego Biura Geodezji 

Terenów Rolnych w Żywcu 

SCHEMAT ORGANIZACYJNY 

BESKIDZKIEGO BIURA GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W ŻYWCU 

Dyrektor 

G łówny Ksi ęgowy I  Zastę pca Dyrektora 	 Dzia ł  Finansowo- 
 

I Ksi ęgowo - 

Administracyjny 

Rejonowe 	 Pracownie ds. urz ądzania 
	

Pracownie 	I 	 Pracownie 

Oddzia ły 	 terenów rolnych 
	

Geodezyjne 	 ds. scale ń  



b 
Uchwala Nr 	.1.1./2011 
Zarządu Województwa Si ąskiego 

z dnia ... ?-?.-?.5.... 2011 roku 

w sprawie: 
zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Beskidzkiego Biura Geodezji 

i Terenów Rolnych w Zywcu 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz ądzie województwa 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) 

oraz6 
Statutu Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Zywcu 

Zarząd Województwa Ś ląskiego 
uchwala: 

Zatwierdza si ę  Regulamin Organizacyjny Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych 
w Żywcu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

Wykonanie uchwały powierza się  Marszałkowi Województwa Ś ląskiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 

1. Adam Matusiewicz 	 - Marszałek 

2. Mariusz Kleszczewski 	 - Wicemarszałek 	............ . . . .... ............... 

3. Aleksandra Gajewska-Przydryga 	- Wicemarszałek 	.. . . .................... 

4. Aleksandra Banasiak 	 - Członek Zarządu 	
. 	

..:................................. 

5. Jerzy Gorzelik 	 - Członek Zarządu 	. ... ............. 

J 

Wydziału Gz i(.arw8rai 
o 	obomo ściaUi 

DZTWA 

ygaa 


