ZATWIERDZAM
Mariusz Kamiński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji1)
Warszawa, dnia 23 października 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 195
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 23 października 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Urzędowi
Wojewódzkiemu w Warszawie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) zarządza się, co
następuje:
§ 1. W Statucie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, stanowiącym
załącznik do zarządzenia nr 928 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania statutu Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Warszawie (Dz.
Urz. Woj. Maz. poz. 13018) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7:
a) w ust. 1:
- po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) Wydział do Spraw Osób Niepełnosprawnych;”,
- pkt 16 otrzymuje brzmienie:
„16) Biuro Kadr i Organizacji;”,
b) w ust. 4:
- po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) Dyrektor Wydziału do Spraw Osób Niepełnosprawnych;”,
- pkt 16 otrzymuje brzmienie:
1)

Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki w dniu 22 sierpnia 2019 r. upoważnił na podstawie art. 5
pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171), w związku z art. 15
ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1464) Pana Mariusza Kamińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
do zatwierdzania statutów oraz zmian statutów urzędów wojewódzkich.

„16) Dyrektor Biura Kadr i Organizacji;”;
2) w § 13:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. W strukturze Wydziału funkcjonuje Zespół Audytu Wewnętrznego, do którego
zadań należy przeprowadzanie audytu wewnętrznego w Urzędzie.”;
3) w § 14:
a) uchyla się pkt 2 – 4,
b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) opiniowanie projektów aktów prawnych Wojewody i Dyrektora Generalnego
oraz uzgadnianie aktów prawa miejscowego organów niezespolonej administracji
rządowej w województwie;”,
c) uchyla się pkt 9;
4) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:
„§ 14a. Do zakresu działania Wydziału do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy,
w szczególności:
1) zapewnienie

obsługi

administracyjno-prawnej

Wojewódzkiego

Zespołu

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
2) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru nad powiatowymi zespołami
do spraw orzekania o niepełnosprawności;
3) realizacja zadań wojewody wynikających z przepisów ustawy z dnia
23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych (Dz. U. poz. 2192 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1696);
4) koordynowanie i organizowanie współpracy organów administracji publicznej
oraz podmiotów działających w zakresie budowania systemu wsparcia osób
niepełnosprawnych.”;
5) w § 23:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Do zakresu działania Biura Kadr i Organizacji należy, w szczególności:”,
b) uchyla się pkt 3 – 5;
6) w § 26 uchyla się pkt 2;
7) uchyla się § 28.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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