
PROJEKT Zarządu Powiatu w Kłobucku - Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr ............... z dnia ...........................

Uchwała Nr ____ / _____ / _____

Rady Powiatu w Kłobucku

 z dnia ___  _____________  

w zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego

w Kłobucku 

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz.U. z

2013 r., poz.595 z późn.zm.)

uchwala się, co następuje:

    § 1.  W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kłobucku uchwalonym w brzmieniu

załącznika do uchwały Nr 119/XVIII/2008 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kłobucku z późniejszymi zmianami,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 pkt.2 dodaje się litery j), k) w brzmieniu:

„j) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krzepicach

k) Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku.”

2) Załącznik  do  Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa  Powiatowego  w  Kłobucku  otrzymuje

brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Kłobucku

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z
2013,poz. 595, z późn. zm.) organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin
organizacyjny uchwalony przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu.

            Obowiązujący  Regulamin  Organizacyjny  Starostwa  Powiatowego  w  Kłobucku  został  uchwalony
przez Radę Powiatu w brzmieniu załącznika do uchwały Nr 119/XVIII/2008 z dnia  30 maja 2008 roku i
sukcesywnie podlega aktualizacji.

            Uchwałą Nr 269/XXVIII/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku Rada Powiatu w Kłobucku uchwaliła
utworzenie z dniem 1 września 2014 r. Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Krzepicach.

            Uchwałą Nr 270/XXVIII/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku Rada Powiatu w Kłobucku utworzyła z
dniem 1 września Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kłobucku
zapewniającego wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną:

1.      Domowi Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku,

2.      Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Krzepicach.

Uchwałą Nr 283/XXIX/2014 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 9 września 2014 roku został zmieniony
Statut  Powiatu  Kłobuckiego  poprzez  dodanie  tych  dwóch  jednostek  do  wykazu  powiatowych  jednostek
organizacyjnych.

W proponowanym projekcie uchwały nadzór nad tymi dwoma jednostkami organizacyjnymi powierzony
został etatowemu członkowi zarządu. 


