
 

 

 

UCHWAŁA Nr 100/97/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO  

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych w Wydrznie 

Na podstawie ar. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834) 

 

Zarząd Powiatu  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 

w Wydrznie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 57/109/2020 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 

2 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w § 8 po ust. 7 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: „8. Przy znakowaniu spraw Dyrektor stosuje symbol DC.”; 

2)  w § 10 ust. 1 dokonuje się następujących zmian: 

a) po słowie „funkcjonują” dodaje się słowa „następujące samodzielne stanowiska pracy i działy – stosujące 

w oznaczeniu spraw symbole:”; 

b) w pkt 1 po słowie „pracy” dodaje się „- GK”; 

c) w pkt 2 po słowach „finansowo – administracyjny” dodaje się „- FA”; 

d) pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie „a) starszy referent”, natomiast lit. b „referent ds. płac i kadr”; 

e) w pkt 3 po słowach „obsługi” dodaje się „- OO”; 

f) pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie „a) zaopatrzeniowiec”; 

g) w pkt 4 po słowach „specjalistów” dodaje się „- SP”; 

h) pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie „c) główny specjalista”. 

3) w § 13 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu „Kierowanie pracą pracowników Działu finansowo – 

administracyjnego oraz Działu organizacji i obsługi”; 

4) w § 14 pkt 4 słowa „magazynowanie żywności” zastępuje się słowami „prowadzenie postępowań 

z tym związanych w zakresie zamówień publicznych”; 

5) w § 16 ust. 3 słowa „pracownika socjalnego” zastępuje się słowami „głównego specjalisty”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych w Wydrznie.  

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

 

Zarząd Powiatu: 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 



     

 

 

 

Uzasadnienie 

Rada Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr XVIII/40/2020 z dnia 16 września 2020 r. utworzyła nową 

samorządową jednostkę organizacyjną pod nazwą Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

w Wydrznie. 

Utworzona jednostka organizacyjna zapewnia od 1 stycznia 2021 r. wspólną obsługę administracyjną, 

finansową, organizacyjną i specjalistyczną Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Wydrznie, Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie oraz Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Białochowie. 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Wydrznie i Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 

w Wydrznie powstały w wyniku przekształcenia od 1 stycznia 2021 r. funkcjonującej do 31 grudnia 2020 r. 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie w dwie jednostki.  

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Białochowie natomiast z datą 1 stycznia 2021 r. przekształciła 

się w Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 3 w Białochowie. 

W skład struktury zatrudnienia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wydrznie 

weszli pracownicy administracji i obsługi oraz specjaliści przekształconych placówek.  

Centrum, jako jednostka organizacyjna, funkcjonuje już ponad rok. Niespełna rok realizuje swoje 

statutowe i regulaminowe zadania dotyczące obsługi przekształconych placówek.  

Zaproponowane zmiany mają charakter porządkowy, są konsekwencją dotychczasowego działania 

Centrum i współdziałania z placówkami oraz wiążącą się z tym odpowiedzialnością za całokształt 

ich funkcjonowania.   

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym organizację i zasady 

funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd 

powiatu, wobec czego podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego jest w pełni 

uzasadnione. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


