
Zarządzenie nr 228/15 Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 grudnia 2015 r.                            

w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez                 

Wicewojewodę Podkarpackiego ze zmianą wprowadzoną zarządzeniem             

Wojewody Podkarpackiego nr 19/20 z dnia 4 lutego 2020 r. – tekst ujednolicony  

       

Na podstawie art. 7 ust. 3 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.  Zakres kompetencji i zadań realizowanych przez Wicewojewodę 
Podkarpackiego, zwanego dalej „Wicewojewodą”, obejmuje: 

1) czynności związane z nadzorem nad prowadzeniem spraw z zakresu: 

a) pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych, rynku pracy oraz ochrony dziedzictwa narodowego, 

b) gospodarki żywnościowej, 

c) nadzoru farmaceutycznego, 

d) ochrony środowiska, 

e) ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa, 

f) nadzoru weterynaryjnego, 

g) nadzoru budowlanego, 

h) transportu drogowego, 

i) nadzoru sanitarnego, 

j) kontroli geodezyjnej i kartograficznej, katastru nieruchomości, zasobu geodezyjnego              
i  kartograficznego, Systemu Informacji o Terenie; 

2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań przez dyrektorów następujących 
wydziałów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie: 

a)  Wydziału Polityki Społecznej, 

b)  Wydziału Środowiska i Rolnictwa; 

3) wykonywanie funkcji zwierzchnika rządowej administracji zespolonej w województwie 
poprzez sprawowanie nadzoru nad działalnością: 

a) Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
Spożywczych, 

b) Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, 

c) Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 

d) Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, 

e) Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, 
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f) Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii,  

g) Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

h) Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, 

i) Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 

j) Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego 
i Kartograficznego. 

 

§ 2. Podczas nieobecności Wojewody Podkarpackiego, Wicewojewoda załatwia 
wszystkie sprawy należące do kompetencji Wojewody, w tym wydaje decyzje administracyjne, 
postanowienia i zaświadczenia, za wyjątkiem decyzji administracyjnych wstrzymujących 
egzekucję administracyjną.   

     
§ 3. Jeżeli Wojewoda Podkarpacki nie pełni obowiązków służbowych, zakres 

obowiązków i uprawnień Wicewojewody rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje 
Wojewody.  

 
 § 4. Traci moc zarządzenie Wojewody Podkarpackiego nr 221/12 z dnia 31 lipca 2012 r. 

w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez Wicewojewodę 
Podkarpackiego, zmienione zarządzeniami: nr 260/12 z dnia 19 września 2012 r. oraz nr 224/14 
z dnia 31 grudnia 2014 r. 

 
§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


