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Uchwala Nr 66/169/12
Zarzadu Powiatu Wolowskiego

z dnia 6 marca 2012 r.

w sprawie nadania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wolowie regulaminu
organizacyjnego

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.. 1592 ze zmianami) oraz art. 182 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (Dz. U. z 2011 r.
Nr 149,poz. 887 ze zmianami), Zarzad Powiatu Wolowskiego uchwala co nastepuje:

§1

Nadaje sie regulamin organizacyjny dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wolowie, stanowiacy zalacznik do niniejszej uchwaly.

§2
.

Traci moc uchw~la Zarzadu Powiatu Wolowskiego Nr 128/222/09 z dnia 12 lutego 2009 r.
w sprawie nadania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wolowie regulaminu
organizacyjnego.

§3

Wykonanie uchwaly powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu.

§4

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy

Marek Gajos ,

Grzegorz Ly

Waclaw Kwiek ................
-

Kazimierz PakulsKI f...............

Andrzej Szyndlar~~~.......



Zalacznik do Uchwaly Nr 66/169/12
Zarzadu Powiatu Wolowskiego z dnia 6 marca 2012 r.

Regulamin organizacyjny

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolowie

RozdzialI

Postanowienia ogólne

§1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolowie, zwane dalej "Centrum" jest powiatowa

jednostka organizacyjna, dzialajac~w formie jednostki budzetowej na podstawie:.
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (tekst jednolity:

Dz.U. 2001.142.1592 ze zm.);

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (tekst jednolity Dz.U.

2009.175.1362 ze zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz

zatrudnianiu osób niepelnosprawnych (Dz.U. 2011.127.721 ze zm.);

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity

Dz. U. 2005.180.1493 ze zm.);

5) u~tawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (Dz.

U. 2011.149.887 ze zm.);

6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzadowych (tekst jednolity

Dz.U. 2008.223.1458 ze zm.);

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009.157.1240

ze zm.);

8) uchwaly Rady Powiatu Wolowskiego nr V/25/99 z dnia 24 lutego 1999 r. w sprawie

utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wolowie;

9) innych ustaw i rozporzadzen.

§2

Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem okresla organizacje i zasady dzialania

Centrum.
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§3

Siedzibe Centrum oraz teren dzialania jednostki okresla Statut.

Rozdzial II

Zasady funkcjonowania Centrum

§4

1. Praca Centrum kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnatrz.

2. Kierownika w czasie jego nieobecnosci zastepuje inny pracownik, wyznaczony przez

Kierownika.

3. Zadania Centrum realizuja pracownicy Centrum stosownie do wewnetrznego podzialu

pracy.

4. Stanówiska pracy w Centrum pozostaja pod bezposrednim nadzorem Kierownika.

5. Wyszczególnienie zadan, obowiazków i odpowiedzialnosci pracowników Centrum

okresla Kierownik Centnim w imiennym zakresie czynnosci pracowników.

6. Kierownik Centrum :olpowolania Starosty pelni funkcje Przewodniczacego Powiatowego

Zespolu do Spraw Orzekania o Niepelnosprawnosci, zwanego dalej Powiatowym

Zespolem.

7. Dzialalnosc Powiatowego Zespolu okresla regulamin organizacyjny stanowiacy zalacznik

nr 2 do niniejszego Regulaminu.

8. Centrum realizuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastepczej poprzez powolanie

Zespolu ds. Rodzinnej Pieczy Zastepczej.

9. Centrum sprawuje obsluge finansowo-ksiegowa dla Powiatowego Zespolu, placówek

rodzinnych, zawodowych form pieczy zastepczej oraz rodzinnych domów dziecka.

10. Obsluga, o której mowa w ust. 9 z dniem 1 marca 2012 r. prowadzona bedzie przez

Referat Budzetu Jednostek Pomocy Spolecznej w ramach Wydzialu Finansów i Budzetu

Starostwa Powiatowego w Wolowie.

§5

1. Pracownik Centrum zobowiazany jest przestrzegac zasad podporzadkowania sluzbowego

wynikajacych z organizacji Centrum i szczególowego zakresu czynnosci.

2. Prawa i obowiazki pracowników zatrudnionych w Centrum reguluja przepisy ustawy
A

o pracownikach samorzadowych.

2



3, Porzadek czasu pracy i obowiazki pracownika okresla Regulamin Pracy zatwierdzony

przez Kierownika Centrum.

4. Regulamin Wynagradzania opracowuje i zatwierdza Kierownik Centrum.

Rozdzial III

Zadania Centrum

§6

Centrum realizuje zadania z zakresu pomocy spolecznej i ustaw okreslonych w Statucie:

1. Do zadan wlasnych powiatu z zakresu ustawy o pomocy spolecznej nalezy:

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiazywania problemów spolecznych, ze

szczególnym uwzglednieniem 'programów pomocy spolecznej, wspierania osób.
niepelnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego

ryzyka -po konsultacji z wlasciwymi terytorialnie gminami;

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

3) organizowanie opieki' w rodzinach zastepczych, udzielanie pomocy pienieznej na

czesciowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wyplacanie

wynagrodzenia z tytulu pozostawania w gotowosci przyjecia dziecka albo swiadczonej opieki

i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastepczym;

4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom calkowicie lub czesciowo pozbawionym opieki

rodziców, w szczególnosci przez organizowanie i prowadzenie osrodków adopcyjno-

opiekunczych, placówek opiekunczo-wychowawczych, dla dzieci i mlodziezy, w tym

placówek wsparcia dziennego o zasiegu ponadgminnym, a takze tworzenie i wdrazanie

programów pomocy dziecku i rodzinie;

5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w calodobowych

..-/\ placówkach opiekunczo-wychowawczych i w rodzinach zastepczych, równiez na terenie

innego powiatu;

6) przyznawanie pomocy pienieznej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki

osobom opuszczajacym calodobowe placówki opiekunczo-wychowawcze typu rodzinnego i

socjalizacyjnego, domy pomocy spolecznej dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnych

intelektualnie, domy dla matek z maloletnimi dziecmi i kobiet w ciazy, rodziny zastepcze oraz

L_
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schroniska dla nieletnich, zaklady poprawcze, specjalne osrodki szkolno-wychowawcze,

specjalne osrodki wychowawcze, mlodziezowe osrodki socjoterapii zapewniajace

calodobowa opieke lub mlodziezowe osrodki wychowawcze;

7) pomoc W integracji ze srodowiskiem osób majacych trudnosci w przystosowaniu sie do

zycia, mlodziezy opuszczajacej calodobowe placówki opiekunczo-wychowawcze typu

rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy spolecznej dla dzieci i mlodziezy

niepelnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z maloletnimi dziecmi i kobiet w ciazy,

rodziny zastepcze oraz schroniska, dla nieletnich, zaklady poprawcze, specjalne osrodki

szkolno-wychowawcze, specjalne osrodki wychowawcze, mlodziezowe osrodki socjoterapii

zapewniajace calodobowa opieke lub mlodziezowe osrodki wychowawcze, majacych braki w

przystosowaniu sie;

8) pomoc cudzoziemcom, którzy ,uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub.
ochrone pzupelniajaca, majacym trudnosci w integracji ze srodowiskiem;

9) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy spolecznej o zasiegu ponadgminnym

oraz umieszczanie w nich ski~rowanych osób;

10) prowadzenie mieszkan chronionych dla osób z terenu wiecej niz jednej gminy oraz

powiatowych osrodków wsparcia, w tym domów dla matek z maloletnimi dziecmi i kobiet w

ciazy, z wylaczeniem srodowiskowych domów samopomocy i innych osrodków wsparcia dla

osób z zaburzeniami psychicznymi;

11) prowadzenie osrodków interwencji kryzysowej;

12) udzielanie informacji o prawach i'uprawnieniach;

13) s~olenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy spolecznej z terenu powiatu;

14) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych

pomocy spolecznej z terenu powiatu;

15) podejmowanie innych dzialan wynikajacych z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i

realizacja programów oslonowych;

16) sporzadzanie sprawozdawczosci oraz przekazywanie jej wlasciwemu wojewodzie,

równiez w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu

teleinformatycznego;

17) sporzadzanie, zgodnie z art. 16austawy, oceny w zakresie pomocy spolecznej;

18) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym zapewnienie

srodków na wynagrodzenia pracowników.
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2. Do zadan z zakresu administracji rzadowej realizowanych przez powiat nalezy:

l) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub

ochrone uzupelniajaca, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz oplacanie za te

osoby skladek na ubezpieczenie zdrowotne okreslonych w przepisach o powszechnym

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

2) prowadzenie i rozwój infrastruktury osrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami

psychicznymi;

3) realizacja zadan wynikajacych z rzadowych programów pomocy spolecznej, majacych na

celu ochrone poziomu zycia osób, rodzin i grup spolecznych oraz rozwój specjalistycznego

wsparcia;

4) udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;

5) finansowanie pobytu w calodobowych placówkach opiekunczo-wychowawczych oraz w

pieczy zastepczej dzieciom cudzoziemców;

6) realizacja zadan z dziedziny przysposobienia miedzynarodowego dzieci, w tym zlecanie

realizacji tych zadan podmiotom prowadzacym niepubliczne osrodki adopcyjno-opiekuncze

wyznaczone przez ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego;

7) realizacja zadan wynikajacych z rzadowych programów wspierania rodziny i systemu

pieczy zastepczej.

3. Zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej:

l) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczacych rozwoju pieczy

zastepczej, zawierajacych miedzy innymi coroczny limit rodzin zastepczych zawodowych,

2) zapewnienie dzieciom pieczy zastepczej w rodzinach zastepczych, rodzinnych domach

dziecka oraz w placówkach opiekunczo-wychowawczych,

3) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczajacym rodziny zastepcze,

rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekunczo-wychowawcze i regionalne placówki

opiekunczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia,

4) tworzenie warunków do powstawania i dzialania rodzin zastepczych, rodzinnych domów

dziecka i rodzin pomocowych,

5) prowadzenie placówek opiekunczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia rodzinnego

o zasiegu ponadgminnym,

6) organizowanie szkolen dla rodzin zastepczych, prowadzacych rodzinne domy dziecka,

rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekunczo-wychowawczych typu rodzinnego

oraz kandydatów do pelnienia funkcji rodziny zastepczej, pr9wadzenia rodzinnego domu

L
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dziecka lub pelnienia funkcji dyrektora placówki opiekunczo-wychowawczej typu

rodzinnego,

7) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastepczej, w szczególnosci przez tworzenie

warunków do powstawania:

a) grup wsparcia,

b) specjalistycznego poradnictwa,

8) zapewnienie przeprowadzenia przyjetemu do pieczy zastepczej dziecku niezbednych

badan lekarskich,

9) prowadzenie rejestru danych rodzin zastepczych,

10)kompletowanie we wspólpracy z wlasciwym osrodkiem pomocy spolecznej dokumentacji

zwiazanej z przygotowani€?mdziecka do umieszczenia w rodzinie zastepczej albo rodzinnym

domu dziecka,

11)finan~owanie:

a) swiadczen pienieznych dotyczacych dzieci z terenu powiatu, umieszczonych

w rodzinach zastepczy~h, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekunczo-

wychowawczych, regionalnych placówkach opiekunczo-terapeutycznych,

interwencyjnych osrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie

lub na terenie innego powiatu,

b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczajacym rodziny zastepcze,

rodzinne domy dziecka, placówki opiekunczo-wychowawcze lub regionalne placówki

opiekunczo-terapeutyczne,

c). szkolen dla kandydatów do pelnienia funkcji rodziny zastepczej, prowadzenia

rodzinnego domu dziecka lub pelnienia funkcji dyrektora placówki opiekunczo-

wychowawczej typu rodzinnego oraz szkolen dla rodzin zastepczych, prowadzacych

rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekunczo-wychowawczych typu

rodzinnego,

12)sporzadzanie sprawozdan rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu

pieczy zastepczej oraz przekazywanie ich wlasciwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej,

z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

13)przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji o powstawaniu zaleglosci

dotyczacej odplatnosci za pobyt dziecka w rodzinie zastepczej.

-
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4. Zadania organizatora rodzinnej pieczy zastepczej z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastepczej:

1) prowadzenie naboru kandydatów do pelnienia funkcji rodziny zastepczej zawodowej,

rodziny zastepczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

2) kwalifIkowanie osób kandydujacych do pelnienia funkcji rodziny zastepczej lub

prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaswiadczen kwalifIkacyjnych

zawierajacych potwierdzenie ukonczenia szkolenia, opinie o spelnianiu warunków i ocene

predyspozycji do sprawowania pieczy zastepczej,

3) organizowanie szkolen dla kandydatów do pelnienia funkcji rodziny zastepczej lub

prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

4) organizowanie szkolen dla kandydatów do pelnienia funkcji dyrektora placówki

opiekunczo-wychowawczej "typurodzinnego, wydawanie swiadectw ukonczenia tych szkolen

oraz opinii dotyczacej predyspoZycji do pelnienia funkcji dyrektora i wychowawcy

w placówce opiekunczo-wychowawczej typu rodzinnego,

5) zapewnianie rodzinom zastepczym oraz prowadzacym rodzinne domy dziecka szkolen

majacych na celu podnoszenie'ich kwalifIkacji, biorac pod uwage ich potrzeby,

6) zapewnianie pomocy. i wsparcia osobom sprawujacym rodzinna piecze zastepcza,

w szczególnosci w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych,

7) organizowanie dla rodzin zastepczych oraz prowadzacych rodzinne domy dziecka

wolontariuszy,

8) wspólpraca ze srodowiskiem lokal~ym, w szczególnosci z powiatowym centrum pomocy

rodzinnie, osrodkiem pomocy spolecznej, sadami i ich organami pomocniczymi, instytucjami

oswiatowymi, podmiotami leczniczymi, a takze kosciolami i zwiazkami wyznaniowymi oraz

z organizacjami spolecznymi,

9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujacych rodzinna piecze zastepcza i ich

dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej,

10)zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawujacym rodzinna piecze zastepcza,

w szczególnosci w zakresie prawa rodzinnego,

11)dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywajacych w rodzinnej pIeczy

zastepczej,

12)prowadzenie dzialalnosci diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie,

szkolenie i kwalifIkowanie osób zglaszajacych gotowosc do pelnienia funkcji rodziny

zastepczej zawodowej, rodziny zastepczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu

dziecka, a takze szkolenie i wpieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujacych

rodzinna piecze zastepcza oraz rodziców dzieci objetych ta piecza,
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13)przeprowadzanie badan pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy dotyczacych

kandydatów do pelnienia funkcji rodziny zastepczej lub prowadzenia rodzinnego domu

dziecka,

14)zapewnianie rodzinom zastepczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzacym

rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich

kompetencji oraz przeciwdzialanie zjawisku wypalenia zawodowego,

15)przedstawianie Staroscie i Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy,

16)zglaszanie do osrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowana sytuacja

prawna, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiajacych,

17)organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastepcza, albo

prowadzacy rodzinny dom dziecka okresowo nie moze sprawowac opieki, w szczególnosci

z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

5. Zadania Zzakresu ustawy o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie:

1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

2) opracowanie i realizacja programów sluzacych dzialaniom profilaktycznym majacym na

celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwlaszcza w zakresie promowania i wdrozenia

prawidlowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrozonych

przemoca w rodzinie,

3) zapewnienie osobom dotknietym p'rzemocaw rodzinie miejsc w osrodkach wsparcia,

4) zapewnienie osobom dotknietym przemoca w rodzinie miejsc w osrodkach interwencji

kryzysowej

5) tworzenie prowadzenie specjalistycznych osrodków wsparcia dla ofiar przemocy

w rodzinie,

6) opracowanie i realizacja programów oddzialywan korekcyjno-edukacyjnych dla osób

stosujacych przemoc w rodzinie.

6. Zadania z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osób

niepelnosprawnych:

1) opracowanie i realizacja, zgodnych z powiatowa strategia dotyczaca rozwiazywania

problemów spolecznych, powiatowych programów dzialan na rzecz osób niepelnosprawnych

w zakresie:

.....-

a) rehabilitacji spolecznej,

b) przestrzegania praw osób niepelnosprawnych,
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2) wspólpraca z organizacjami pozarzadowymi i fundacjami dzialajacymi na rzecz osób

niepelnosprawnych w zakresie rehabilitacji spolec~ej tych osób,

3) podejmowanie dzialan zmierzajacych do ograniczania skutków niepelnosprawnosci,

4) opracowywanie i przedstawianie planów zadan i informacji z prowadzonej dzialalnosci

oraz ich udostepnianie na potrzeby samorzadu województwa,

5) dofinansowanie:

a) uczestnictwa osób niepelnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepelnosprawnych,

c) zaopatrzenia w sprzet rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze

przyznawane osobom niepelnosprawnym na podstawie odrebnych przepisów

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu sie i technicznych, w zwiazku

z indywidualnymi potrzebami osób niepelnosprawnych,

e) rehabilitacji dzieci i mlodzieZy,

f) kosztów tworzenia i dzialania warsztatów terapii zajeciowej.

6) swiadczenie pomocy osobom niepelnosprawnym.

Rozdzial IV

Struktura organizacyjna Centrum

§7

1. W sklad struktury organizacyjnej Centrum wchodza nastepujace stanowiska pracy:

1) kierownik - 1 etat,

2) stanowiska koordynatorów pieczy zastepczej,

3) stanowisko ds. pomocy spolecznej - 2 etaty,

4) stanowisko ds. swiadczen pomocy spolecznej - 1 etat,

5) stanowisko ds. osób niepelnosprawnych -1 etat,

6) stanowisko ds. PZds.ON - 2 etaty,

7) specjalisci Zespolu ds. Rodzinnej Pieczy Zastepczej

2. Specjalisci, o których mowa w ust.1 pkt 8 zatrudniani sa na podstawie umów o prace lub

umów cywilno-prawnych wg potrzeb.

3. Schemat organizacyjny Centrum stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§8

1. Obsluga prawna Centrum oraz Powiatowego Zespolu realizowana jest przez pracowników"
Starostwa Powiatowego w Wolowie.
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2. Obsluge prawna, za zgoda Starosty, moze wykonywac .specjalista zatrudniony przez

Kierownika Centrum.

Rozdzial VI

Organizacjapracy Centrum

§9

1. Kierownik Centrum wykonuje i odpowiada za zadania:

1) organizuje prace Centrum,

2) koordynuje prace i sprawuje nadzór na poszczególnych stanowiskach pracy,

3) nawiazuje i rozwiazuje stosunki pracy z pracownikami Centrum, prowadzi sprawy

zwiazane z awansowaniem§'wynagradzaniem i karaniem,

4) sklada w imieniu Centrum oswiadczenia woli,

5) wydaje z upowaznienia Starosty decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach

z zakresu pomocy spolecznej nalezacych do wlasciwosci powiatu,

6) zawiera i rozwiazuje z upowaznienia Starosty umowy o pelnienie funkcji rodziny

zastepczej zawodowej,

7) zawiera z upowaznienia Zarzadu porozumienie z powiatem wlasciwym w sprawie

przyjecia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokosci wydatków na jego opieke i

wychowanie,

8) wydaje z upowaznienia Starosty decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach

.z zakresu pieczy zastepczej nalezacych do wlasciwosci powiatu,

9) dysponuje z upowaznienia Starosty srodkami Panstwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepelnosprawnych,

10)kontroluje sprawy zwiazane z przyznawaniem i wykorzystaniem srodków

z Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych z zakresu

rehabilitacji spolecznej,

11)sklada Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z dzialalnosci Centrum oraz

przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy spolecznej oraz systemu pieczy

zastepczej,

12)wspólpracuje z Sadem Rodzinnym i Nieletnich w sprawach dotyczacych opieki

i wychowania dzieci, których rodzice zostali pozbawieni lub ograniczeni we wladzy

rodzicielskiej,
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13)wydaje opinie na potrzeby Zarzadu Powiatu, który zatrudnia kierowników jednostek

organizacyjnych pomocy sl?olecznej,zgodnie z ustawa o pomocy spolecznej,

14)organizuje kontrole wewnetrznazarzadcza,

15)reprezentuje Centrum wobec organów administracji, instytucji i osób trzecich,

16)koordynuje realizacje Powiatowej Strategii Rozwiazywania Problemów Spolecznych,

17)zapewnienia prawidlowe i terminowe wykonywanie zadan,

18)wydaje zarzadzenia i polecenia sluzbowe.

2. Glówny ksiegowy wykonuje zadania w zakresie:

l) prowadzenia rachunkowosci zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami

rachunkowosci,

2) wykonywania dyspozycji srodkami pienieznymi,

3) dokonywania kontroli zgo~nosci operacji gospodarczych i finansowych z planem

firransowym,

4) dokonywania wstepnej kontroli kompletnosci i rzetelnosci dokumentów dotyczacych

operacji gospodarczych i finansowych,

5) wlasciwego dokony'waniaoperacji ksiegowych,

6) prawidlowego prowadzenia ewidencji ksiegowej,

7) kontroli legalnosci dokumentów dotyczacych wykonania budzetu,

8)

9)

opracowywania i sporzadzania sprawozdan finansowych,

sporzadzania rocznego bilansu,

lO)przestrzegania dyscypliny finansowej,

11).biezacej kontroli i monitoringu dochodów i wydatków dotyczacych porozumien

w sprawie przyjecia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokosci wydatków na

jego opieke i wychowanie w rodzinach zastepczych, rodzinnych domach dziecka

i placówkach opiekunczo - wychowawczych oraz wystawionych z tego tytulu not

obciazeniowych

12)biezacej kontroli i monitoringu wyplaty swiadczen, wynagrodzen, dodatków i innych

dla rodzin zastepczych

13) biezacej kontroli i monitoringu not obciazeniowych wystawianych dla gmin

wlasciwych ze wzgledu na miejsce zamieszkania dzieci przed umieszczeniem go po

raz pierwszy w pieczy zastepczej w celu sfinansowania czesci kosztów pobytu dziecka

w rodzinie zastepczej albo rodzinnym domu dziecka,

14) biezacej kontroli i monitoringu nad zadaniami zwiazanymi z egzekucja~

administracyjna,

-
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15)monitorowanie wnoszonych oplat lub ich. zaleglosci za pobyt dziecka w pieczy

zastepczej,

16)przygotowywanie informacji gospodarczej o powstaniu zaleglosci za pobyt dziecka

w pieczy zastepczej do biura informacji gospodarczej o powstaniu tych zaleglosci,

17)regulaminu inwentaryzacji obowiazujacego w PCPR,

18) prowadzenie spraw zwiazanych z ZFSS

19)archiwizowania dokumentów ksiegowych,

20) systematycznego informowania Kierownika Centrum o sytuacji finansowej jednostki,

3. Zespól do spraw rodzinnej pieczy zastepczej

1. Do zadan w/w Zespolu nalezy, m.in.:

1) zapewnienie dzieciom pieczy zastepczej w rodzinach zastepczych, rodzinnych domach

dziecka,.
2) opracowanie i realizacja 3 letnich powiatowych programów dotyczacych rozwoju pieczy

zastepczej, zawierajacych m.in. coroczny limit rodzin zastepczych zawodowych,

3) kompletowanie we wspólpracy z wlasciwym osrodkiem pomocy spolecznej dokumentacji

zwiazanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastepczej,

4) prowadzenie naboru kandydatów do pelnienia funkcji rodziny zastepczej zawodowej,

rodziny zastepczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

5) kwalifikowanie osób kandydujacych do pelnienia funkcji rodziny zastepczej lub

prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaswiadczen kwalifikacyjnych

zawierajacych potwierdzenie ukonczenia szkoleni, opinie o spelnieniu warunków i ocena

predyspozycji do sprawowania pieczy zastepczej,

6) organizowanie szkolen dla kandydatów do pelnienia funkcji rodziny zastepczej lub

prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

7) organizowanie szkolen dla kandydatów do pelnienia funkcji dyrektora placówki

opiekunczo - wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie swiadectw ukonczenia tych

szkolen i opinii dotyczacych predyspozycji do pelnienia funkcji dyrektora i wychowawcy

w placówce opiekunczo - wychowawczej typu rodzinnego,

8) zapewnienie rodzinom zastepczym oraz prowadzacym rodzinne domy dziecka szkolen

majacych na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorac pod uwage ich potrzeby,

9) zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawujacym rodzinna piecze zastepcza w

szczególnosci w ramach grup wsparcia i grup pomocowych,

10)organizowanie dla rodzin zastepczych oraz prowadzacych rodzinne domy

wolontariuszy,
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11)wspólpraca ze srodowiskiem lokalnym, w szczególnosci z osrodkami pomocy spolecznej,

sadami i ich organami pomocniczymi, jnstytucjami oswiatowymi, podmiotami

leczniczymi, a takze kosciolami i zwiazkami wyznaniowymi oraz z organizacjami

pozarzadowymi,

12)prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujacych rodzinna piecze zastepcza i ich

dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej,

13) zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawujacym rodzinna piecze zastepcza, w

szczególnosci w zakresie prawa rodzinnego,

14)dokonywanie okresowej oceny .sytuacji dzieci przebywajacych w rodzinnej pIeczy

zastepczej, a takze rodzin zastepczych oraz prowadzacych rodzinny dom dziecka,

15) prowadzenie dzialalnosci diagnostyczno -. konsultacyjnej, której celem jest

pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zglaszajacych gotowosc do pelnienia

funkcji rodziny zastepczej :zawodowej, rodziny zastepczej niezawodowej oraz

prowadzeniarodzinnegodomu dziecka,a takze szkoleniei wspieraniepsychologiczno-

pedagogiczne osób sprawujacych rodzinna piecze zastepcza oraz rodziców objetych ta

piecza,

16)przeprowadzenie badan pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji

osobistej, rodzinnej i majatkowej, dotyczacych kandydatów do pelnienia funkcji rodziny

zastepczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

17)zapewnienie rodzinom zastepczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzacym

rodzinne domy dziecka poradnic~a, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich

kompetencji oraz przeciwdzialanie zjawisku wypalenia zawodowego,

18)zglaszanie do osrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowana sytuacja

prawna, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiajacych,

19)zorganizowanie opieki nad dziecmi, w przypadku gdy rodzina zastepcza albo prowadzacy

rodzinny dom dziecka okresowo nie moze sprawowac opieki, w szczególnosci z

powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

4. Koordynatorzy pieczy zastepczej

1. Prace koordynatorów nadzoruje Kierownik Centrum lub pracownik wyznaczony przez
Kierownika.

2. Do zadan koordynatorów nalezy, m.in.:

1) udzielanie pomocy rodzinom zastepczym i prowadzacym rodzinne domy dziecka

w realizacji zadan wynikajacych z pieczy zastepczej,
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2) przygotowanie, we wspólpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodzina

zastepcza lub prowadzacYmrodzinne domy dziecka, planu pomocy dziecku,

3) pomoc rodzinom zastepczym oraz prowadzacym rodzinne domy dziecka w

nawiazywaniu wzajemnego kontaktu,

4) zapewnienie rodzinom zastepczym oraz prowadzacYm rodzinne domy dziecka

dostepu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tYm psychologicznej,

reedukacyjnej, rehabilitacyjnej,

5) zglaszanie do osi"odkó~ adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowana

sytuacja prawna w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiajacych,

6) udzielanie wsparcia pelnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy

zastepczej,

7) przedstawianie coroc~ego sprawozdania z efektów pracy pracownikowi

nadzorujacemu oraz Kierownikowi Centrum.

§9

.
l. Szczególowy zakres zadan wykonywanych przez pracowników Centrum na

poszczególnych stanowiskach okreslaja indywidualne zakresy czynnosci.

2. Zakresy zadan wspólne dla wszystkich stanowisk pracy:

l) realizacja zadan okreslonych w ustawach, aktach wykonawczych, uchwalach Rady

Powiatu, uchwalach Zarzadu, Zarzadzeniach Starosty i Kierownika Centrum,

2) zapewnienie ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych oraz

realizacja zadan wynikajacych z przepisów ustawy o dostepie do informacji

publicznej,

3) terminowe i prawidlowe wykonywanie powierzonych zadan wynikajacych z

przepisów prawa, uchwal organów powiatu, zarzadzen i polecen Kierownika Centrum.

4) udzial w przygotowaniu projektów uchwal Rady i Zarzadu Powiatu z zakresu

prowadzonych spraw - odpowiednio do stanowiska,

5) udzial w opracowywaniu programów, planów, prognoz i innych informacji w zakresie

zadan realizowanych na danYm stanowisku oraz sporzadzanie WYmaganychanaliz i

sprawozdan, równiez w formie dokumentu elektronicznego z zastosowaniem systemu

teleinformatycznego, w tym równiez Uzytkowego POMOST,

6) udzial w pracach zwiazanych z planowaniem i opracowywaniem zalozen do budzetu

Centrum,
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7) organizowanie i podejmowanie niezbednych przedsiewziec w celu ochrony

przeciwpozarowej,

8) przestrzeganie przepisów oraz zasad BHP,

9) przestrzeganie zasad i postanowien niniejszego regulaminu; a takze innych

regulaminów, zarzadzen, polecen dotyczacych dyscypliny pracy,

10)opracowywanie oraz wdrazanie celowych programów sluzacych realizacji zadan z

zakresu pomocy spolecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej,

ustawy o rehabilitacji zawodowej, spolecznej oraz zatrudnianiu osób

niepelnosprawnych i innych zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

11)analiza i ocena zjawisk spolecznych na terenie powiatu,

l2)wspólpraca z gminami i instytucjami dzialajacymi na rzecz osób, rodzin, dzieci oraz

osób niepelnosprawnych a takze z sadem, Policja, sluzba zdrowia, oswiata,

organizacjami pozarzadoWymi, fundacjami, Kosciolem Katolickim i innymi

kosciolami,

13)przygotowanie dokumentów do archiwizacji,

l4)dbalosc o powierzone rilienie oraz zabezpieczanie przed kradzieza,

l5)opracowywanie i. przedstawianie planów, sprawozdan i informacji z zakresu

prowadzonych spraw,

16)sporzadzanie projektów pism, umów, aneksów, zarzadzen i innych niezbednych

dokumentów w zakresie prowadzonych spraw,

l7)udzial w przygotowywaniu n~ potrzeby Zarzadu Powiatu, Rady Powiatu, Komisji

niezbednych materialów i analiz,

18)udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,

19)wspóludzial w opracowaniu, monitoringu i realizacja Powiatowej Strategii

Rozwiazywania Problemów Spolecznych,

20)podejmowanie innych dzialan wynikajacych z rozeznanych potrzeb.

Rozdzial VII

Rozpatrywanie skarg wniosków oraz kontrola wewnetrzna

§ 10

1. Skargi i wnioski dotyczace Centrum i jego pracowników sklada sie do Kierownika

Centrum, który je rozpatruje,

2. Skargi i wnioski na Kierownika Centrum sklada sie do Rady Powiatu Wolowskiego,1\
za posrednictwem Biura Rady Powiatu.
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3. Od rozstrzygniecia Kierownika Centrum w przedmiocie .skargi lub wniosku, o których

mowa w ust. 1, przysluguje prawo odwolania sie do Starosty Powiatu Wolowskiego..

4. Kontrole wewnetrzna przeprowadza Kierownik Centrum zgodnie z opracowana procedura

kontroli zarzadczej.

Rozdzial VIII

Zasady podpisywania pism

§11

1. Prawo do podpisywania pism posiada w pelnym zakresie Kierownik Centrum oraz osoba

zastepujaca, wyznaczona przez Kierownika.

2. Prawo do podpisu glównego ksiegowego reguluja odrebne przepisy,

Rozdzial IX

Trybpracy Centrum

§ 12

1. Sprawy zalatwiane sa w terminach okreslonych w kodeksie postepowania

administracyjnego oraz przepisach szczególnych.

2. Pracownicy Centrum sa zobowi~ani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania spraw,

kierujac sie przepisami prawa oraz zasadami wspólzycia spolecznego.

3. Pracownicy ponosza odpowiedzialnosc za terminowe i prawidlowe zalatwianie spraw,

zgodnie ze swoimi kompetencjami.

4.0gólne zasady postepowania ze sprawami okresla kodeks postepowania administracyjnego

oraz instrukcja kancelaryjna.

5. Sprawy wniesione sa ewidencjonowane w spisach i rejestrach spraw.

6. Pracownicy obslugujacy interesantów zobowiazani sa do:

1) udzielania informacji niezbednych przy zalatwianiu danej sprawy i wyjasnienia

tresci obowiazujacych przepisów,

2) rozstrzygniecia sprawy niezwlocznie, a w pozostalych przypadkach do okreslenia

terminu zalatwienia,

3) informowania zainteresowanych o stanie zalatwienia ich sprawy,

4) powiadamiania o przedluzeniu terminu zalatwienia ich sprawy,Aw przypadku
zaistnienia takiej koniecznosci,
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5) informowania o przyslugujacych srodkach odwolawczych lub srodkach

zaskarzenia od wydanych rozstrzygniec..

7. Interesanci maja prawo uzyskiwac informacje w formie pisemnej i ustnej, telefonicznej,

telegraficznej lub przy pomocy telefaksu, poczty elektronicznej.

Rozdzial X

Postanowienia koncowe

§13

1. Szczególowe czynnosci kancelaryjne i obieg dokumentów okresla instrukcja kancelaryjna.

2. Kierownik Centrum ~daje zarzadzenia w sprawach dotyczacych funkcjonowania

jednostki.

3. W spra.wach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maja przepisy

prawa powszechnie obowiazujace, w tym akty prawne o których mowa w Statucie.

4. Zmianydo niniejszegoRegu~aminuwprowadzasie w sposób i na zasadachwlasciwychdojego

uchwalenia.
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Zalacznik nr 1
do regulaminu organizacyjnego PCPR
w Wolowie

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

l
KIEROWNIK

/ ~
POWIATOWY ZESPÓL : l
DS. ORZEKANIA
O NIEPELNOSPRAWNOSCI

stanowisko ds. pomocy
spolecznej - 2 etaty

l
stanowisko ds. PZds.ON

- 2 etaty

stanowisko ds. swiadczen
pomocy spolecznej - l etat

l

stanowisko ds. osób
nieDelnosorawnvch - l etat

ORGANIZATOR
RODZINNEJ PIECZY
ZASTEPCZEJ

l

ZESPÓL DS. PIECZY
ZASTEPCZEJ

l

[ koordynatorzy )

l

)( specjalisci
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Zalacznik nr 2

do regulaminu organizacyjnego PCPR

w Wolowie

Regulamin organizacyjny

Powiatowego Zespolu ds. Orzekania o Niepelnosprawnosci w Wolowie

§1

1. Regulamin okresla szczególowa organizacje, zakres oraz tryb pracy Powiatowego Zespolu

ds. Orzekania o Niepelnosprawnosci w Wolowie, zwany dalej Powiatowym Zespolem.

2. Powiatowy Zespól dziala .napodstawie:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz

za1;.rudnianiuosób niepelnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 127,

poz. 721 ze zmianami),

2) rozporzadzenia Mini~tra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia

15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepelnosprawnosci i stopniu

niepelnosprawnosci (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328 ze zmianami),

3) niniejszego Regulaminu.

§2

1. Powiatowy Zespól jest organem orzekajacym co do istoty sprawy w pierwszej instancji.

2. Po~atowy Zespól powolywany i odwolywanyjest przez Staroste Wolowskiego.

3. Powiatowym Zespolem kieruje Przewodniczacy, którego powoluje Starosta.

4. Czlonków Powiatowego Zespolu powoluje i odwoluje Starosta na wniosek

Przewodniczacego.

5. Przewodniczacy odpowiada przed Starosta za wykonywanie przez Powiatowy Zespól

zadan z zakresu administracji rzadowej.

6. Powiatowy Zespól realizuje zadania z zakresu administracji rzadowej dzialajac przy

PCPR w Wolowie.

7. Obsluge administracyjno - biurowa Powiatowego Zespolu pelni PCPR w Wolowie.

§4

l. W sklad Powiatowego Zespolu wchodza:
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1) Przewodniczacy Powiatowego Zespolu ds. Orzekania

funkcje te pelni Kierownik PCPR z powolania Starosty,

2) Sekretarz PZds.ON - 1 etat

3)

4)

o Niepelnosprawnosci -

Starszy Inspektor ds. PZds.ON - 1 etat,

Czlonkowie Powiatowego Zespolu ds.

podstawie umów cywilno-prawnych.

Orzekania o Niepelnosprawnosci - na

§5

1. Przewodniczacy Powiatowego Zespolu organizuje jego prace i odpowiada za prawidlowa

realizacje zadan.

2. Przewodniczacy Powiatowego Zespolu podpisuje pisma oraz pozostale dokumenty

merytoryczne wnikajace zjeg~ zadan.

3. Prze'Y0dniczacyw imieniu Starosty przedklada infonnacje o realizacji zadan Wojewodzie

do 10 dnia miesiaca przypadajacego po kwartale, którego dotyczy infonnacja.

§6.
Do zadan Powiatowego Zespolu nalezy realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej,

a w szczególnosci:

1) orzekanie niepelnosprawnosci osób, które nie ukonczyly 16 roku zycia,

2) orzekanie o stopniu niepelnosprawnosci osób, które ukonczyly 16 rok zycia a nie

ukonczyly 18 roku zycia,

3) orzekanie o stopniu niepelnosprawnosci osób, które ukonczyly 18 rok zycia,

4) wydawanie legitymacji osobom niepelnosprawnym,

5) wydawanie orzeczen o umorzeniu postepowania w sytuacjach okreslonych przez

ustawy i rozporzadzenia,

6) wydawanie orzeczen o wskazaniach do ulg i uprawnien osób posiadajacych orzeczenia

o inwalidztwie i niezdolnosci do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy z dnia

27sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osób

niepelnosprawnych, zwane dalej "orzeczeniami o wskazaniach do ulg i uprawnien,

7) wspólpraca z organami administracji rzadowej i organami jednostek samorzadu

terytorialnego w sprawach pomocy spolecznej i rehabilitacji osób niepelnosprawnych,

8) udzielanie infonnacji o prawach i uprawnieniach,

9) opracowywanie planów zadan i infonnacji z prowadzonej dzialalnosci,

10)sporzadzanie sprawozdan rzeczowych o realizowanych zadaniach,

11)realizacja innych zadan przewidzianych w odrebnych ustawach.
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§7

Do zadan Przewodniczacego Powiatowego Zespolu nalezy w szczególnosci:

l) koordynacja i nadzór pracy w Powiatowego Zespolu w celu zapewmema. . .

prawidlowej, zgodnej z przepisami prawa realizacji zadan wykonywanych bez zbednej

zwloki z nalezyta starannoscia,

2) reprezentowaniezespoluna zewnatrzi organizowaniejego obslugiadministracyjno-

biurowej,

3) wyznaczanie skladu orzekajacego, w tym przewodniczacego skladu orzekajacego,

sposród czlonków zespolu posiadajacych zaswiadczenia uprawniajace do orzekania

o niepelnosprawnosCilub stopniu niepelnosprawnosci,

4) okreslanie biezacych zadan pracowników i nadzór nad ich wykonaniem,

5) dbanie o rozwój zawodowy podleglych pracowników, przedkladanie propozycji ich

szkolenia zewnetrznego, organizowanie szkolen wewnetrznych,

6) wspóludzial w wyjasnianiu skarg i wniosków skladanych na prace podleglych

pracowników lub na dzialalnosc komórki organizacyjnej,

7) systematyczne zapoznawanie pracowników z obowiazujacymi przepisami prawa,

wytycznymi do tych przepisów, a takze dokonywanymi ustaleniami i poleceniami

przelozonych,

8) udzielanie pomocy podlegl~ pracownikom w opracowywaniu procedur i zadan

stalych, a takze róznych planów i programów,

9) systematyczny nadzór i kontrola pracy komórki z punktu widzenia merytorycznego i

formalnego,

10)dbalosc o kompetentna i kulturalna obsluge klientów Powiatowego Zespolu,

ll)nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych,

§8

Szczególowy zakres zadan wykonywanych przez pracowników ds. PZds.ON okreslaja

indywidualne zakresy czynnosci.

§9

Zmiany do niniejszego Regulaminu wprowadza sie w sposób i na zasadach wlasciwych do

jego uchwalenia.
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