
Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku        
Województwa Świętokrzyskiego 

                 Nr XLII/764/10  
         z dnia 25.10.2010 r.       

 
STATUT 

 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO BIURA ROZWOJU 

REGIONALNEGO W KIELCACH 
 
 

I.      Postanowienia ogólne 
 

§1 
 

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach, zwane dalej „Biurem” jest 
wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną utworzoną przez Sejmik Województwa 
Świętokrzyskiego i działającą na podstawie: 

1.    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, 
poz. 1240), 

2.   uchwały Nr X/184/2007 r. Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia                       
9 listopada 2007 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Świętokrzyskiego Biura 
Rozwoju Regionalnego w Kielcach w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pod 
nazwą Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach, 

3.    niniejszego statutu. 
 

§2 
1.   Siedzibą Biura jest miasto Kielce. 
2.   Biuro działa na terenie województwa świętokrzyskiego.  

 
 

§3 
Podstawą gospodarki finansowej Biura jest roczny plan finansowy. 

 
 

II.     Zakres działania Biura 
 

§4 
Zakres działania Biura obejmuje wykonywanie zadań Samorządu Województwa 
Świętokrzyskiego powierzanych przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego,                
związanych z: 

1.  Kształtowaniem i utrzymywaniem ładu przestrzennego, zachowaniem wartości 
środowiska kulturowego i przyrodniczego oraz przygotowaniem operacyjnych 
wojewódzkich programów służących realizacji regionalnych celów publicznych,                       
a w szczególności: 

a)     opracowywanie planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz 
wynikających z niego wniosków do: 
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-         koncepcji polityki przestrzennej państwa opracowywanej przez           
ministerstwa i centralne organy administracji rządowej, 

-         studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin (ew. powiatów), 

b)     udział w opracowywaniu projektów strategii rozwoju województwa  
  w części dotyczącej gospodarki przestrzennej, 

c)     prowadzenie monitoringu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym    
województwa, w tym: 
-      opracowywanie wniosków i informacji wynikających z analiz w/w  zmian 

do bieżącej polityki Zarządu Województwa w dziedzinie gospodarki 
przestrzennej, 

-        zorganizowanie oraz bieżąca aktualizacja baz danych dotyczących  
przestrzeni województwa, 

d)    prowadzenie archiwum opracowań planistycznych i studialnych, 
e)     uzgadnianie programów zadań rządowych opracowywanych przez ministrów                 

i centralne organy administracji rządowej. 
2.  Obsługą programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych 

programów pomocowych. 
3.  Wykonywaniem zadań związanych z promocją województwa. 

 
 

III.      Organizacja wewnętrzna Biura 
 

§5 
Pracą Biura kieruje Dyrektor przy pomocy zastępców oraz kierowników poszczególnych 
komórek organizacyjnych. 

 
§6 

Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. 
 

§7 
Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Świętokrzyskiego Biura Rozwoju 
Regionalnego w Kielcach. 

 
§8 

Stosunek pracy z pracownikami nawiązuje i rozwiązuje Dyrektor Biura. 
 

§9 
1.  Biuro prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie  o finansach 

publicznych, zgodnie ze szczegółowymi warunkami gospodarki finansowej jednostek 
budżetowych samorządu terytorialnego. 

2.  Działalność Biura finansowana jest z budżetu Województwa Świętokrzyskiego oraz 
innych źródeł, które mogą zgodnie z przepisami być wykorzystywane do finansowania 
prowadzonych przez Biuro zadań. 

3.  Podstawą gospodarki finansowej jest zatwierdzony przez Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego  roczny plan finansowy. 

4.  Biuro posiada własny rachunek bankowy. 
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§10 
Działalność Biura prowadzona jest w następujących zakresach (obszarach): 

1.    planistycznym, realizującym zadania określone w §4 ust. 1, 
2.    programów pomocowych, realizującym zadania określone w §4 ust. 2, 
3.    promocyjnym, realizującym zadania określone w §4 ust. 3, 
4.    ogólno-administracyjnym, obejmującym audyt wewnętrzny, sprawy obsługi 

administracyjno-gospodarcze, organizacyjno-prawne, finansowo-księgowe, kadrowo-
płacowe, informatyczne  a także planowanie i sprawozdawczość. 

 
§11 

1.  Szczegółową strukturę organizacyjną Biura, zakres działania wchodzących w jego skład 
komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny Biura ustalony przez Dyrektora 
Biura oraz zatwierdzany przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. 

2.  Organizację i czas pracy oraz porządek wewnętrzny w Biurze określa regulamin pracy 
Biura ustalony przez Dyrektora Biura na podstawie obowiązujących przepisów. 

3.  Tabelę stanowisk oraz zasady ustalania wynagrodzeń pracowników regulują odrębne 
przepisy. 

 
   §12 

Nadzór nad działalnością Biura sprawuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. 
  

   §13 
Wszelkie zmiany statutu wymagają formy pisemnej i zatwierdzenia przez Sejmik 
Województwa Świętokrzyskiego na wniosek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. 
 


