UCHWAŁA NR XXIII.39.2016
RADY POWIATU W OPATOWIE
z dnia 22 sierpnia 2016 r.
w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Ożarowie
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) w zw. z 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 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) oraz w zw. z 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 Wojewody Świętokrzyskiego tworzy się jednostkę
organizacyjną pod nazwą Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Ożarowie, zwaną
dalej „Placówką”.
§ 2. 1. Siedziba Placówki mieścić się będzie w Ożarowie, Osiedle Wzgórze 57 a, 27 – 530
Ożarów, woj. Świętokrzyskie.
2. Na potrzeby placówki zostaną przeznaczone przez Powiat Opatowski pomieszczenia
piętrowego budynku użytkowego, podpiwniczonego, o powierzchni zabudowy 217 m²,
usytuowanego na nieruchomości położonej w Ożarowie, Osiedle Wzgórze 57a,
stanowiącej własność Powiatu Opatowskiego w części składającej się z działek
oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 1790/18 o pow. 0,0350 ha, 1790/19 o pow.
0,0112 ha i 1790/121 o pow. 0,1860 ha, o łącznej powierzchni 0,2322 ha dla których Sąd
Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr
KI1S/00075371/0, zaś w pozostałej części składającej się z działek oznaczonych
w ewidencji gruntów numerami: 1803/177, 1803/178, 1803/179 i 1803/310 o łącznej
powierzchni 0,0882 ha dla których Sąd Rejonowy w Sandomierzu V Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KI1S/00083378/8 nieruchomość stanowi
własność Skarbu Państwa będącą w wieczystym użytkowaniu 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 wszelkich 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

