Uchwała Nr 148/483/18
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 15 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Opocznie
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) uchwala się co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Opocznie stanowiącym
załącznik do uchwały Nr 44/137/2015 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 2 grudnia 2015r.
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie,
zmienionym uchwałą Nr 88/292/16 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 15 grudnia 2016 r.
oraz uchwałą Nr 122/418/17 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 18 września 2017 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1)w §13 pkt 25 otrzymuje brzmienie:
„25)zlecania zadań z zakresu działania Powiatu oraz udzielania na ich realizację dotacji
z budżetu Powiatu i jej rozliczanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;”;
2)w §15 ust.2 pkt 1 lit. zd) otrzymuje brzmienie:
„zd)prowadzenie spraw z zakresu organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej
w tym coroczne zlecanie organizacji pozarządowej prowadzenia 1 punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej oraz prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem udzielonej na ten cel dotacji i
sprawozdawczością,”;
3)w §16 ust. 2 pkt. 18 nadaje się brzmienie:
„18)przekazywanie środków finansowych na pokrycie wydatków dla podległych jednostek
budżetowych Powiatu w ramach planu finansowego i ich rozliczanie oraz przekazywanie
dotacji i innych środków na podstawie zawartych umów zgodnie z przepisami ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisami
innych ustaw i ich rozliczanie;”;

4)w §17 ust. 2 pkt 1 na końcu dodaje się lit. za) o następującym brzmieniu:
„za)prowadzeniem spraw związanych ze zlecaniem zadań publicznych z zakresu działania
Wydziału i udzielaniem na nie dotacji przez Powiat na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym również rozliczaniem
udzielonych dotacji”;
5)w § 21 ust. 2 pkt 2 na końcu dodaje się lit. c) o następującym brzmieniu:
„c)realizacja

zadań

dotyczących

współpracy

z

organizacjami

pozarządowymi,

a w szczególności:
-prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem projektów rocznego i wieloletniego
programu współpracy powiatu opoczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz opracowaniem projektu
uchwały Rady Powiatu dotyczącej uchwalenia programu,
-prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem sprawozdań z realizacji programów
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, celem ich przedstawiania przez Zarząd Radzie Powiatu oraz ogłoszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej”;
-prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem zadań publicznych z zakresu działania
Wydziału, udzielaniem na nie dotacji i jej rozliczaniem zgodnie z przepisami ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;”;
6)w § 31 ust. 2 na końcu dodaje pkt. 12 o następującym brzmieniu:
„12) prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem zadań publicznych z zakresu działania
Zespołu oraz udzielaniem na nie dotacji i jej rozliczaniem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;”.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Opoczyńskiemu.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta Opoczyński

- Józef Róg

Wicestarosta

-Marcin Baranowski

Członek Zarządu

- Bogdan Kubiszewski

Członek Zarządu

- Marek Sarwa

Członek Zarządu

- Sławomir Jakóbczyk

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia
regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opocznie
Proponowane zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w
Opocznie dotyczą uregulowanie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji
udzielanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność
pożytku publicznego przez Powiat.
Doprecyzowano zapisy w tym zakresie w punkcie dotyczącym zadań wspólnych wydziałów
oraz w punktach dotyczących zadań wydziałów: Organizacyjny, Zamówień Publicznych i
Zarządzania Kryzysowego (nieodpłatna pomoc prawna), Finansowo – Księgowy (rozliczanie
tych dotacji), Oświaty i Funduszy Unijnych (kultura i sport), Ochrony Środowiska, Zdrowia i
Osób Niepełnosprawnych (Programy współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Sprawozdania, kontrole,
konkursy, rozliczanie dotacji), Zespół ds. Promocji (zadania związane z promocją).

