UCHWAŁA NR XV.76.2015
RADY POWIATU W OPATOWIE
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Opatowie
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 32 ust. 2, art. 93 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 106 ust. 1, art. 180 pkt 2 i pkt
5 ustawy z dnia 9 czerwca2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz.
332, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Powiatu
w Opatowie uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem uzyskania zezwolenia wydanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego tworzy się jednostkę
organizacyjną pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Opatowie, zwaną dalej
„Placówką”.
§ 2. 1. Siedziba Placówki mieścić się będzie w Opatowie przy ulicy Szpitalnej 4, 27 – 500 Opatów, woj.
świętokrzyskie.
2. Na potrzeby placówki zostaną przeznaczone przez Powiat Opatowski pomieszczenia od numeru
1/1 do numeru 1/19 na pierwszym piętrze budynku trzykondygnacyjnego zlokalizowanego na
nieruchomości położonej w Opatowie, przy ul. Szpitalnej 4, o powierzchni 0,2406 ha składającej się
z działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 2033/9, dla której ustanowiona jest Księga
Wieczysta Nr KI1T/00029131/0, prowadzona przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Opatowie, stanowiącej własność Powiatu Opatowskiego.
3. Placówka będzie prowadzić gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
§ 3. 1. Szczegółowe zadania i organizację Placówki, a także specyfikację i zakres działania określi
regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Opatowie.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Opatowie do dokonywania czynności faktycznych i prawnych
związanych z utworzeniem Placówki.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/Zbigniew Wołcerz

