ZARZĄDZENIE NR 294
WOJEWODY MAZOWIEKIEGO
z dnia 03 lipca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
Na podstawie art. 16 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. W zarządzeniu nr 618 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie, zmienionym zarządzeniem nr 77 z dnia 22 lutego 2018 r., zarządzeniem nr 195
z dnia 7 maja 2018 r. oraz zarządzeniem nr 249 z dnia 25 maja 2018 r., w załączniku
„Regulamin organizacyjny Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie”
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 17 po pkt 26 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 27 w brzmieniu:
„27)

kontrola

wykonywania

przez

stowarzyszenia

obowiązków

w

zakresie

przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.”;
2)

§ 18 otrzymuje brzmienie:
„§18. W skład Wydziału Kontroli wchodzą:
1)

Oddział Kontroli Finansowej i Jednostek Samorządu Terytorialnego…WK-I;

2)

Oddział Organizacji i Kontroli Wewnętrznej…….……………….…...WK-II;

3)

Oddział Skarg, Wniosków i Petycji…………………..………………WK-III.”;

3)

w § 19 w pkt 2 uchyla się lit. r;

4)

w § 21 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie decyzji
administracyjnych dotyczących scaleń i wymiany gruntów oraz prowadzenie
postępowań sądowo-administracyjnych, z zastrzeżeniem § 39 pkt 10; ”;

5)

§ 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. W skład Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości wchodzą:
1)

Oddział Regulacji Stanu Prawnego Nieruchomości……………….…SPN-I;

2)

Oddział Inwestycji Liniowych……………………………………….SPN-II;

3)

Oddział Wywłaszczeń i Rekompensat………………………..….….SPN-III;

4)

Oddział Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa………..…SPN-IV;
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5)
6)

Oddział Ogólny…………………………………………………….SPN-VII.”;

§ 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29. Do zakresu działania Wydziału Spraw Cudzoziemców należy realizacja
zadań Wojewody wynikających z:
1)

ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim;

2)

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji;

3)

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

4)

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
z zastrzeżeniem zadań wykonywanych przez Wydział Polityki Społecznej;

5)

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka;

6)

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z zastrzeżeniem zadań
wykonywanych przez Wydział Polityki Społecznej;

7)

ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie
Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym;

8)

ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin;

9)

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Generalnemu Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA MAZOWIECKI
ZDZISŁAW SIPIERA

