UZASADNIENIE

Ze

względu

na zmianę

statutu Powiatowej Stacji Sanitarno

-

Epidemiologicznej

w Lesznie, na podstawie którego zostało wprowadzone Stanowisko Pracy Inspeklora Ochrony

Danych oraz wprowadzeńę zmianw treści regulaminu, zasadnymjest uchyleńe zarządzeńa

Nr

6/17 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

19 kwietnia 2017 r.

w

w Lesznie z dńa

sprawie ustalenia regulaminu orgańzacyjnego Powiatowej Stacji

Sanitamo-Epidemiolog icznejw Lesznie i wydanie nowego zarządzenia.

Zmiany naniesione

w

regulaminie organ izacyjnym dotyczą zakresu zadań Sekcji

Higieny Komunalnej gdzie:

1) dokonuje się zmiany nazry ,,miejsce wykorzystywane do kąpieli" na ,,miejsce
okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli"
2017 t. Prawo Wodne ( Dz.

2)

w związku z

art. 30 ustawy

z

dnia 20 liPca

U. z20I7 r. poz. 1566, zpóźn. zm.),
grudnia 2017 r. w sprawie jakoŚci

napodstawie rozporządzeniaMinistraZdrowiazdńa7

wody przeznaczonej do spożycia przez |udzi (Dz. U. poz. 2294) dokonuje się zmianY
nazry,,monitoring kontrolny i przeglądowy" na,,monitoring parametrów grupy A i B",

3)

dodaje się zadanie dotyczące działalnościkontrolnej w zakresie, o którym mowa w aft.4

ust. 1 pkt 11 ustawy

z dńa

w zvłiązkuz wejściem w

14 mnca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitamej

życie ustawy

przed następstwami korzystania

z

zdńa

15 września2017r. o ochronie zdrowia

U. poz. 2111) oraz rozporządzeńa

solarium (Dz.

Ministra Zdrowiaz dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie vrnieszczania informacji o zakazie
udostępniania solarium osobom, które nie
ry

zykl rvł iązartym z kor zy startiem z

so

Ńończly

larium (D z. U

.p

18 roku życia oraz treściinformacji o

oz. 27

5)

.

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lesznie

zostń opracowany

w celu

zapewnienia al<lualizacji

zńań komórek

organizacyjnych

i dostosowania do obowiązujących, znowelizowanych przepisów prawa.

Wprowadzenie przedmiotowego zarządzeńa

nie powoduje

dodatkowYch

konsekwencj i społecznych, go spod atczy ch, finansowych i prawnych.

Zasadnymjest, by zarządzeńe weszło w życie po upływie 7 dni od dnia podPisania,

poniewż umożliwi to poinformowanie wszystkich pracowników Powiatowej
Sanitarno-Epidemiologi cznej w Lesznie o wprowadzonych zmianach.

Leszno, dnia 2ż.06.201 8 r.

Stacji

