w
sprawie
w Myszkowie.

zmiany

Uchwała Nr 639/2020
Zarządu Powiatu w Myszkowie
z dnia 09 grudnia 2020r.
Regulaminu
Organizacyjnego

Starostwa

Powiatowego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 6, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz. 920 z późn. zm.), Zarząd Powiatu uchwala,
co następuje:
§ 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Myszkowie, stanowiącym
załącznik
do
Uchwały
Nr
275/2019
Zarządu
Powiatu
w
Myszkowie
z dnia 8 października 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Myszkowie, zmienionego Uchwałą Nr 315/2019 Zarządu Powiatu
w Myszkowie z dnia 21 listopada 2019r., Uchwałą Nr 378/2020 Zarządu Powiatu w Myszkowie
z dnia 30 stycznia 2020r., wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 15 ust. 2 dodaje się pkt 14) o treści:

1.

„Biuro Prawne
2.

symbol BP”

Paragraf 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Obsługę prawną: Rady, Zarządu, Starostwa, szkół oraz jednostek organizacyjnych,
według wewnętrznego podziału zadań świadczą zgodnie z przepisami odrębnymi
adwokaci i radcowie prawni w ramach kancelarii lub spółek oraz zatrudnieni w Biurze
Prawnym”.

3.
Po paragrafie 36 dodaje się paragraf 36A, który wraz z poprzedzającym go tytułem
otrzymuje brzmienie:
„BIURO PRAWNE”
1.

Biuro prawne świadczy pomoc prawną, która polega w szczególności na:
1) udzielaniu porad prawnych i konsultacji prawnych,
2) sporządzanie opinii prawnych,
3) opiniowaniu projektów aktów normatywnych,
4) opiniowaniu umów i porozumień,
5) występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

2.

Do zakresu działania Biura Prawnego należy wykonywanie innych zadań wynikających

z przepisów prawa, a należących do właściwości rzeczowej Biura.
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4. W załączniku Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myszkowie
wprowadza się następującą zmianę:
- wprowadza się w schemacie organizacyjnym podległe bezpośrednio pod Starostę Biuro
Prawne oraz ustala się liczbę etatów – 1.
5. Schematowi organizacyjnemu Starostwa Powiatowego w Myszkowie nadaje się treść
według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
W
pozostałym
zakresie
Regulamin
w Myszkowie nie ulega zmianie.

Organizacyjny

Starostwa

Powiatowego

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Myszkowskiemu.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Piotr Kołodziejczyk ……………….………………….

Członkowie:

Mariusz Morawiec …..………….……………………
Jolanta Koral ……………….…………….…………..
Jarosław Kumor ………………..………..…………..
Tomasz Ośmiałowski …………..…..………...……..

Pieczątka i podpisy w aktach sprawy
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