Informacja o Powiecie Oleckim i Starostwie Powiatowym
w Olecku
Powiat Olecki stanowi lokalną wspólnotę samorządową mieszkańców 4 gmin:
Olecka, Kowali Oleckich, Świętajna i Wieliczek.
Starostwo Powiatowe w Olecku jest jednostką pomocniczą Zarządu Powiatu,
wykonującą na obszarze powiatu oleckiego zadania określone w ustawach
i zadania z zakresu administracji rządowej.
Starosta Olecki kieruje pracą Starostwa Powiatowego przy pomocy Wicestarosty,
Sekretarza i Skarbnika Powiatu Oleckiego oraz Naczelników Wydziałów.
Starosta Olecki organizuje pracę Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego.
Starostwo Powiatowe w Olecku realizuje zadania ponadgminne między innymi
z zakresu:
1)

architektury i budownictwa, w tym związane z:
a) wydawaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,
b) przyjmowaniem zgłoszeń o zamiarze budowy obiektów budowlanych
lub wykonania robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia
na budowę oraz dotyczących zmiany sposobu użytkowania obiektu
lub jego części;

2)

edukacji, w tym:
a) załatwiania spraw związanych z prowadzeniem i organizacją publicznych
szkół ponadpodstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznej,
specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
b) prowadzenia ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

3)

geodezji i kartografii, w tym dotyczące:
a) prowadzenia ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu oleckiego,
wydawania wypisów i wyrysów z bazy danych ewidencji gruntów
i budynków;
b) prowadzenia i udostępniania mapy zasadniczej;

4)

gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu Oleckiego
i nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa;

5)

komunikacji i transportu, w tym dotyczące:
a) rejestracji pojazdów i wydawania praw jazdy różnych kategorii,
b) wydawania uprawnień transportowych,
c) kontroli stacji diagnostycznych i wydawania uprawnień diagnostom,
d) wpisywana instruktorów nauki jazdy i kontroli ośrodków szkolenia
kierowców,
e) usuwania pojazdów z drogi,
f) wydawania zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;

6)

ochrony środowiska, w tym dotyczące:
a) rejestracji jachtów,
b) pozwoleń na korzystanie ze środowiska: wytwarzanie, przetwarzanie
i zbieranie odpadów, wprowadzanie gazów lub pyłów do środowiska,
c) wydawania karty wędkarskiej i łowiectwa podwodnego,
d) geologii: udzielania koncesji na wydobywanie kopalin, zatwierdzanie
dokumentacji geologicznych, projektów robót geologicznych,
e) nadzoru na gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu
Państwa,
f) rejestracji zwierząt objętych ochroną;

7)

zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego,

8)

pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia,

9)

wydawania decyzji zezwalających na sprowadzanie zwłok i szczątków
ludzkich z zagranicy,

10) prowadzenia biura rzeczy znalezionych;
11) wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej
i zawodowej oraz zatrudnienia;
12) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego;
13) ochrony interesów konsumentów;
14) współpracy ze stowarzyszeniami i fundacjami;
15) rozwoju i promocji Powiatu Oleckiego;
16) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
17)

kultury fizycznej i turystyki;

18) spraw organizacyjnych i pracowniczych w Starostwie Powiatowym w Olecku;
19) obsługi finansowo-księgowej i rachunkowości budżetu Powiatu Oleckiego
i Starostwa Powiatowego w Olecku.
Starostwo Powiatowe w Olecku jest czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30. Kasa w Starostwie jest czynna od poniedziałku
do piątku w godzinach 7:45-14:00.

Dane kontaktowe Starostwa Powiatowego w Olecku:
ul. Kolejowa 32, 19-400 Olecko
tel. 87 739 18 65
starostwo@powiat.olecko.pl
Więcej informacji na www.powiat.olecko.pl.

