
Uchwała Nr 84/444/2016 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 24 marca 2016 roku 

 

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli 
 

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.jedn. Dz. U. 

z 2015r. poz. 1445 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala co następuje: 

 

 

§ 1 

W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 63/339/11 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 14 grudnia 

2011 roku, zmienionym Uchwałą Nr 144/832/13 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 17 kwietnia 

2013 roku, oraz Uchwałą Nr 186/1079/14 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 15 stycznia 2014 

roku, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Zdanie pierwsze Regulaminu otrzymuje brzmienie: 

„Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, zwane dalej „Centrum”, działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), 

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), 

3. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),  

4. Ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. jedn. Dz. U. z 2015 

r. poz. 332 z późn. zm.), 

5. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), 

6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t. jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z poźn. zm.), 

7. Statutu Powiatu Stalowowolskiego, 

8. Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli.”. 

2. W §6 punkt II pkt 1 dodaje się ppkt 15 w brzmieniu: 

„15) prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, 

rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także osobach pełniących funkcję 

rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka.”. 

3. W §6 dodaje się punkt IIa w brzmieniu: 

„IIa. Do zadań powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizowanych przez Centrum należy: 

1. Zadania własne powiatu: 

1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie, 

2) opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie 

specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod 

wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 

4) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej. 

2. Zadania rządowe realizowane przez powiat: 

1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 

2) opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie.”. 

4. W §6 punkt III pkt 7 dodaje się lit. f) w brzmieniu: 

„f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.”. 

5. Skreśla się §6 punkt III pkt 9. 



6. Po §7 dodaje się §7a w brzmieniu: 

„Przy Centrum działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli realizujący 

zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz inne określone w 

obowiązujących przepisach prawa.”. 

7. §8 pkt 4 lit. i) otrzymuje brzmienie: 

„i) sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym 

rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej,”. 

8. Skreśla się §8 pkt 6 lit. f) oraz lit. g). 

9. W §9 punkt I pkt 7 dodaje się lit. f) w brzmieniu: 

„f) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.”. 

10. W §9 punkt II pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

„19) rozliczanie umów i porozumień z zakresu realizowanych przez Centrum ustaw,”. 

11. W §9 punkt II pkt 20 otrzymuje brzmienie: 

„20) sporządzanie umów oraz porozumień (wraz z aneksami) z zakresu realizowanych przez Centrum ustaw,”. 

12. W §9 punkt II pkt 26 otrzymuje brzmienie: 

„26) nadzór nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, 

domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej,”. 

13. W §9 punkt II dodaje się pkt 35 - 46 w brzmieniu:  

„35) prowadzenie spraw w zakresie wytaczania na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne, 

36) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie, 

37) opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie 

specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w 

stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, 

38) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 

39) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej, 

40) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 

41) opracowywanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie, 

42) pozyskiwanie informacji o możliwościach wykorzystania zewnętrznych środków finansowych na zadania 

powiatu realizowane przez Centrum w zakresie ustaw: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

43) bieżąca analiza ogłaszanych programów i konkursów, przedkładanie propozycji co do sposobu i możliwości 

wykorzystania pomocy finansowej, procedurach ubiegania się o środki pomocowe, wymaganej dokumentacji, 

zasadach i trybie finansowania, w zakresie przedmiotu działalności Centrum, 

44) przygotowywanie wniosków wraz z załącznikami o dofinansowanie zadań Centrum i realizacja programów 

lub konkursów, z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania, zgodnych z przedmiotem działalności 

Centrum, 

45) współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizowanych ustaw 

o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie, 

46) przygotowywanie procedur konkursowych dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, których zakres 

działalności jest zbieżny z celami i zadaniami Centrum określonymi w przepisach prawa.”. 

14. W §9 punkt III pkt 1 dodaje się ppkt 21 w brzmieniu:  

„21) obsługa finansowo — księgowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej 

Woli.”. 

15. W §9 punkt V dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 

„28) obsługa w zakresie realizowanych zadań, a w szczególności obsługa kadrowa, w stosunku do Powiatowego 

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stalowej Woli.”. 

16. Skreśla się §9 punkt VI. 



17. Skreśla się §9 punkt VII. 

18. Schemat organizacyjny otrzymuje brzmienie jak w załączniku. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej 

Woli. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

 

 Mariusz Sołtys 

 Wicestarosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 


