UCHWAŁA NR 72/2019
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 19 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania zespołu doradczego ds. utworzenia centrum usług wspólnych szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chodzieski
Na podstawie art. 6 ust 1, 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym ( Dz.U. z 2019 r., poz. 511 ), uchwala się co następuje:
§ 1. W związku z zamiarem utworzenia nowej jednostki organizacyjnej- centrum usług
wspólnych dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Chodzieski,
powołuje się zespół doradczy ds. jej utworzenia.
§ 2. 1. W skład zespołu, o którym mowa w § 1 wchodzą następujące osoby:
- Julian Hermaszczuk- Przewodniczący zespołu,
- Adrian Cieślik- Koordynator zadania,
- Franciszek Wyrwa- Członek zespołu,
- Kinga Buszkiewicz- Członek zespołu,
- Hanna Frąckowiak - Członek zespołu,
- Ewa Jagodzińska- Członek zespołu,
- Tomasz Procek- Członek zespołu.
2. W pracach zespołu z głosem doradczym uczestniczą Dorota Pierzchlewicz i Aneta
Karbowniczak.
§ 3. Szczegółowe zadania zespołu określa Regulamin pracy zespołu doradczego
ds. utworzenia centrum usług wspólnych szkół i placówek oświatowych Powiatu Chodzieskiego,
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chodzieskiemu.
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Załącznik do uchwały Nr 72/2019
Zarządu Powiatu Chodzieskiego
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU DORARDCZEGO DS. UTWORZENIA CENTRUM
USŁUG WSPÓŁNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU
CHODZIESKIEGO
1. Regulamin określa tryb prac zespołu ds. utworzenia nowej jednostki budżetowej Powiatu
Chodzieskiego do obsługi szkół i placówek oświatowych .
2. Prace zespołu polegają na:
a) określeniu zakresu działalności nowej jednostki,
b) określeniu daty utworzenia jednostki,
c) określeniu liczby etatów potrzebnych do zakresu działalności jednostki,
d) innych czynnościach potrzebnych do utworzenia nowej jednostki.
3. Pracami zespołu kieruje Przewodniczący zespołu, do jego zadań należy:
a) wyznaczenie terminów pracy zespołu,
b) uczestniczenie w pracach zespołu,
c) opiniowanie decyzji w zakresie działalności jednostki,
d) zapewnienie protokołowania prac zespołu.
4. Koordynator zbiera potrzebne informacje oraz dane i przedstawia je zespołowi, sporządza
zestawienia i opracowania.
5. W sprawach budzących wątpliwości prawne, koordynator występuje do Radcy prawnego
o wydanie stosownych opinii i przedstawia je zespołowi.
6. Skarbnik Powiatu i Sekretarz Powiatu uczestniczą w pracach zespołu z głosem doradczym.
7. Decyzje wymagające głosowania podejmowane są zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu zespołu.
8. Prace zespołu kończą się z chwilą uzyskania danych potrzebnych do utworzenia nowej
jednostki, bądź sporządzenia stosownej uchwały powołującej jednostkę.
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 6 ust 1, 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym ( Dz.U. z 2019 r., poz. 511) powołuje się zespół doradczy do utworzenia nowej
jednostki organizacyjnej, centrum usług wspólnych dla szkół i placówek oświatowych Powiatu
Chodzieskiego.
Powołanie zespołu ma na celu doradzanie w kwestiach powstania nowej jednostki, analizę
prawną i przedstawienie propozycji zakresu działalności jednostki.
Podjęcie stosownej uchwały jest zasadne, uchwała nie rodzi skutków finansowych.
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