
UCHWAŁA NR 39/2019
ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późń. zm.) Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1. 

W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju uchwalonym Uchwałą 
967/2018 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 23 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 39 dodaje sie pkt 35 w brzmeniu:

„35) Prowadzenie obsługi realizowanych przez Starostwo zjazdów, konferencji, szkoleń i narad.”;

2) W § 42 po pkt 33 dodaje sie pkt 33a w brzmieniu:

„33a) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami związanych z:

a) opracowaniem powiatowego programu opieki nad zabytkami oraz udzielaniem dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

b) dbałością o dobra kultury i podejmowaniem działań ochronnych,

c) powierzaniem społecznej opiece nad zabytkami wybranych zabytków lub grupy zabytków dla 
należytego ich utrzymania i zachowania oraz upowszechnienia ich wartości wychowawczych 
i dydaktycznych.”;

3) W § 43 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) Prowadzenie spraw z zakresu kultury związanych z:

a) zapewnianiem warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr kultury,

b) organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej poprzez wspieranie działalności 
instytucji kultury,

c) ustalaniem zasad i przyznawaniem nagród w dziedzinie kultury,

d) zawieraniem i rozliczaniem umów zawartych z organizacjami pożytku publicznego 
dotyczących realizacji zadań z zakresu kultury.”.

§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Wiceprzewodniczący Zarządu

mgr inż. Stanisław Klimczak
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Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju jest
niezbędne z uwagi na fakt, że do Wydziału Organizacyjnego i Kadr dochodzi nowe zadanie oraz niezbedne jest
przeniesienie częsci zadań z Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej do Wydział Spraw
Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej. Przyjęcie przedmiotowej Uchwały powinno przyczynić się do
dalszej poprawy funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju i zapewnienia większej
efektywności realizacji zadań.

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały uważa się za celowe i zasadne.
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