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UCHWAŁA NR XII.58.2019
RADY POWIATU W OPATOWIE
z dnia 19 sierpnia 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatu Opatowskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 511) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), uchwala się co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLIX.39.2018 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 26 września
2018 r. w sprawie nadania statutu Powiatu Opatowskiego, zmienionej uchwałami Rady Powiatu w Opatowie
Nr IV.5.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r., Nr VIII.29.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. wprowadza się następujące
zmiany i uzupełnienia:
1) w § 4 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) powiatowej administracji zespolonej, należy przez to rozumieć starostwo, jednostki organizacyjne
powiatu, zakłady budżetowe powiatu, powiatowe osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
stanowiące aparat pomocniczy kierowników służb, inspekcji i straży;”;
2) w § 4 w pkt 12 kropkę zamienia się na średnik i po pkt 12 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„13) jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne powiatu, jak
również samorządowe zakłady budżetowe powiatu.”;
3) w §70 ust. 1 po wyrazach „instytucje kultury" dodaje się "i samorządowe zakłady budżetowe";
4) w załączniku Nr 2:
a) w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń
Rozwojowych w Niemienicach;”,
b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Szpital Św. Leona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatowie.”,
c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Samorządowe zakłady budżetowe:
1) Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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