UCHWAŁA Nr
/2021
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia
2021 r.

w sprawie:

zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Powiatu Bielskiego.

Na podstawie art. 6a pkt 1 i art. 6b ust. 1 i 2, art. 6c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity — Dz. U. z 2020 r., poz. 920) w związku
z art. 97 ust. la ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej (tekst jednolity — Dz. U. z 2020 roku, poz. 821 ze zm.).

Rada Powiatu w Bielsku-Białej
uchwala, co następuje:
51
1. Zapewnić wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek
organizacyjnych Powiatu Bielskiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.
2. Wspólną obsługę, o której mowa w ust. 1 powierzyć Ośrodkowi Pomocy Dziecku
i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach, zwanemu dalej jednostką obsługującą.
52
Jednostkami obsługiwanymi są:
1) Ośrodek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach,
2) Dom dla Dzieci „Na Lipowcu" w Czechowicach-Dziedzicach.
53
W ramach wspólnej obsługi, o której mowa w 51 powierzyć jednostce obsługującej
obowiązki w następującym zakresie:
1) obsługi administracyjnej,
2) rachunkowości i sprawozdawczości,
3) obsługi systemu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych wraz z pochodnymi,

7

4) obsługi finansowo-księgowej zakladowych funduszy świadczeń socjalnych,
5) obsługi finansowej, realizacji platności gotówkowych i bezgotówkowych,
6) obsługi organizacyjnej,
7) obsługi specjalistycznej.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§5
Uchwala wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.

Uzasadnienie do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia
2021 r.
w sprawie:

/2021

zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i
organizacyjnej tym placówkom.

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, liczba dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo
wychowawczej typu socjalizacyjnego począwszy od dnia 1 stycznia 2021 roku nie może
być wyższa niż 14.
Powiat Bielski zakupił w roku 2020 nieruchomość położoną w CzechowicachDziedzicach przy ul. Lipowskiej 9 na cele utworzenia nowej placówki opiekuńczowychowawczej typu socjalizacyjnego przeznaczonej dla 14 wychowanków (osób).
W

dotychczas

funkcjonującej

placówce

opiekuńczo-wychowawczej

typu

socjalizacyjnego Ośrodku Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach, przy
ul. Legionów 81 zmniejszona zostanie liczba miejsc do 14 dzieci. Ponadto placówka ta
prowadzić będzie wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla obu
utworzonych placówek.
Rozwiązanie to umożliwi prawidłową realizację procesu deinstytucjonalizacji
pieczy

zastępczej,

zapewnienie

wspólnej

obsługi

administracyjnej,

finansowej

i organizacyjnej oraz realizację zadań powiatu w zakresie zapewnienia opieki
i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziców.

