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Uchwala Nrlt / lzltt
Zarzadu Powiatu w Sanoku

z atiail.k,ti.ef ,?....zortr.

unieniająca ucltwalę w sprawie lJchwalenia Regulaminu oryanizacyjnego x, Powialo||'lm Centrum
Rodzinie w Sanoku

Na podstawie art. 36 ust. I ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzqdzie powiatowym (Dz'U'

z 200lr. Nr l42, poz. 1592z późn.znl')

Zarząd Powiatu w Sanoku
Uchwala:

sr
1. W uchwaleNr 185/2010Zatządl Powiatuw Sanokuz dnla28 pużdziemika2010r.w $ 3 na
od dnia 1 stycznia2011r.''
końcuzdaniadodajesię:'? mocąobowiązującą
do Uchwaty Nr 11/2005ZarząduPowiatu Sanockiegoz dnia9luty 2005 r'
2.W załączmku
zmienionejUchwałąNr 7312006Zarządl Powiatu Sanockiegoz dnia 11 maja 2006 t.,
UchwałąNr 47/2oo8 Zarządll Powiatu Sanockiego z dnla 2 kwietn.ia2008r oraz Uchwałą
Nr 185/2010Zarządll Powiatu w Sanoku z dnia f8 puździemka20l0r wprowadzasię
zmiany:
następujące
ogólne'' $ 2 otrzymujenowebrzmienie:
1) W rozdziale1 ,,Postanowienia
aktówprawnych:
,,CentrumPonocy działanapodstawieniżejwymienionych
(Dz.U. z 2009r, Nr 175'
pomocy
społecznej
1. Ustawy z dnią ]2 marca 2004r. o
poz' 1362z późn'zm.)
2' Ustawy z dnia 27 sierpnia ]997r' o rehabilitacji zawodowej i społecznejoraz
(Dz.IJ.z 2008r' Nr 14poz' 92 z późn'zm.)
zątrudniąniuosób niepetnosprawnych
przemocy w rodzinie (Dz'U'
przeciwdziałaniu
o
2005r.
3' Ustawy z dnia 29 lipca
z 2005r.Nr 180,poz. 1493z późn.zm.)
powiatowym(Dz. U' z 2001Nr 142,
4. Ustawyz dnia 5 czerwccł]998r' o samorządzie
poz'
l592 z późn.zm.)
'Ustawy
z dnia 2] listopada 2008r. o pracownikach samorządowych(Dz'U. z 2008r.
5.
Nr 223poz' 1458z późn.zm.)
6. Ustawyz dnia 27 sierpnia 2009r' o finansachpublicznych(Dz.U z 2009r' Nr 157'
poz. 1240z późn.zm.)
7. StatuĘCentrumPomocy
8. KodelrsuPostępowaniaAdministracyjnego
9. Innych afuów prawnych nakładającychna Centrum Pomocy wykonywanie zadań
powratu,,
zadaniacentrumPomocy" $ 4 otrzymujenowebrzmienie:
2) W rozdziale1I,,Podstawowe
ządaniawłasnepowiatu:
,,1.Centrumrealizujenastę1lujące
problemów
1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii ron,uiąz1łvvania
ipołecznych, ze szczególnym uwzględnieniemprogramów pomocy społecznej,
i innych,których celemjest integracjaosób
ńspierania osób niepetnosprawnych
terytorialnie
i rodzin z grup szczególne4oryzyką_ po konsultacjiz właściwymi
Sminami;
2) prowadzeniespecjalislycznegoporadnictwa;

orgąnizowanie opieki w rodzinąch zastępczych,udzielanie pomocy pieniężnejna
częściowepolcrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz
wypłacanie wynagrodzenia z tytułupozostawanirt w gotowościprzyjęcia dziecka
albo świadczonejopieki i wychowania niespolcrewnionymz dzieckiem zal,tlodowym
rodzinom zastępczym;
zapewnienie opieki i wychowania dzieciom calkowicie lub częściowo
pozbawionym opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie
iprowadzenie ośrodków tldopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczowychowawczych, dla dzieci i mlodzieĄ, w tym placówek wsparcia dziennego
zasięgu ponadgminnym, a tąkże tworzenie i wdraŻanie programów pomocy
dziecku i rodzinie;
5) polcryuanie kosztów ulrzymąnia dzieci z terenu powicltu, umieszczonych
w catodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach
zastę|:czych,również na terenie innegopowiatu,'
6) przyznawanie pomocy pieniężnej ną usamodzielnienie oraz na konĘnuowanie
nauki osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
Ęlpu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieĄ
niepełnosprawnychinlelektualnie, domy dla matek z mąłoletnimidziećmi i kobiet
w ciąży, rodziny zastę1lcze oraz schroniskr] dla nieletnich, zaldady poprąwcze,
specjalne ośrodki szkolno-wychowctwcze, specjalne ośrodki wychowć|wcze,
młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobolvą opiekę lub
młodzieżow
e ośrodki wychowawcze;
7) pomoc w integracji ze środowiskiemosób mających trudnościw przystosowaniu
się do życia, młodzieży opuszczającej cąłodobowe placówki opiekuńczo wychowawcze Ępu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznejdla
dzieci i mlodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z
małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla
nieletnich, zakładypoprawcze, specjalne ośrodkiszkoIno-wychowawcze,specjalne
ośrodki wychowawcze, młodzieŻowe ośrodki socjoterapii zapewniające
całodobową opiekę lub młodzieżoweośrodki wychowawcze, mających braki
w przystosowaniu Się,'
8) pomoc cudzoziemconl,którzy uzyskali w RzeczypospolitejPolskiej status uchodźcy
lub ochronę uzupełniającqmającymtrudnościw integracji ze środowiskiem;
prowadzenie
i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu
9)
ponadgminnym oraz umieszczaniew nich skierowanych osób;
10)prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu \zięcej niŻjednej gminy oraz
powiatowych ośrodkówwsparcia, w tym domów dla matek z mąłoletnimidziećmi i
kobiet w ciąży, z wyłączeniemśrodowiskowychdomów samopomocy i innych
ośrodkówwsparcia dIą osób z zaburzeniamipsychicznymi;
11) prowadzenie ośrodkówintenuencji loyzysowej;
12) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
13)szkolenie i doskonalenieząwodowekadr pomocy społecznejz terenupo\r)iatu;
14) doradzrwo metodycznedla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych
pomocy społecznejz terenupowiatu,.
15)podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w Ęm
tworzenie i realizacj a programóu, oslonowych,'
l 6) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekaz1nurlniejej właściwemuwojewodzie,
również w formie dokumentu elektronicznego' z ząstosowcrniem systemu
teleinformaĘcznego;

17)sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresieponlocy społecznej;
18) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrltm pomocy rodzinie, w tym
zapewnienieśrodkówna wynagrodzeniapracow nikóły'
19) opracowanie i realizacja powialowego progra ru przeciwdziałanią przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy v) rodzinie;
20) opracowanie i realizacja programó\ł, służącycll dziąłąniom profilaktycznym
mającym na celu udzielenie Specjalistycznej pomocy, nl,łaszcza w zalrresie
promowania i wdrożeniclprawidlowych metotl vychowawczych w stosunku do
dzieci w rodzinach zqgrożonychprzemocąw rodzilie,
2}) zapewnienie osobom dothliętym przemocą l,v rodzinie miejsc w ośrodkoch
wsparcia;
22)zapewnienie osobom dotkniętym przemocą y, rodzinie miejsc w ośrodkach
i nterw encj i loyzys o wej.
2' Centrum realizuje następująceządania zlecone z ząkTesuuchttinistracjirządowej:
1) pomoc cudzoziemcom,którzy uzyskali w fueczypospolitej Polskiej status uchodźcy
lub ochronę uzupełniąjącq w za]śresie
indywifl71o1,,n'o
orogrąmu integracji, oraz
opłacąnie za te osoby skłądek ną ubezpieczenie zdrowotne określonychw
przepisach o powszechnym ubezpieczeniuw Narodowym Funduszu Zdrowia;
2) realizacja zadań wynikających z rządowych pl.ogramów pomocy społecznej,
mcjących ną celu ochronę poziomu życia osób' rodzin i grup społecznychoraz
rozw ój specj al isrycz nego wspar c ia :
3) udzielanie cudzoziemcom' o k|órych mo1t)a \' lrt' 5a, pomocy w ząlrresie
i nterw encj i kryzys o wej:
4) finansowanie pobytu w całodobowychplacóvkach opiekuńczo-wychowawczych
oraz w rodzinach zastq)czych dzieciom cudzozielnc,ólvniewymienionychw art, 5
5) realizacja zadań z dziedziny przysposobienfu ntiędzynarodowego dzieci, w tym
zlecąnie realizacji Ęch zadań podmiotom prtlll atlzcpynl niepubliczne ośrodki
adopcyjno-opiekuńcze wyznaczone przez mini'\,trl wlaściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego'
6) tworzenie i prowadzenie specjąlistycznychośrot|kólvlusparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie:
7) opracow1nvanie i realizacja progr(łmów otltlziul.ylyctńkorekcyjno-edukacyjnych
dla osób stosującychprzemoc w rodzinie. ,,
3) W rozdziale III ,,Kierowanie Centrum Pomocy" $ 8 ust 4 tilet 4 otrzymuje nowe brzmienie:
,, - Stanowisko ds' realizacji projektów z funduszy europejsi:icll,'
4) W rozdziale IV ,,Organizacja Centrum Pomocy" w $ I I 1ir:t 4 otrzymuje nowe brzmienie:
,'- Stanowiskods' realizacji projektów z funduszy europejskich,,
5) W rozdzia|eVI ,,organizowanie działalnościkontrolnej'' ! 18 otrzymuje nowe brzmienie:
,,1' Szczegółowe zasady organizowania prowadzeniu d'ialalności kontrolnej olłeśla
Regulamin kontroli zarządczej wydąnyzarządzenienlD.l'l'ektoraPCPR w Sanoku'
2' Czynnościkontrolnych w ząkresie finansowania Cclltlttlll Pomocy dokonywać może
przedstawiciel StarosĘ lub zespółprzez niego pott,olcnl,'',

/

3. W załącznikuNr 1 do Regulaminu organizacyjnego CelrtrtrmPorrrocywprowadza się
następującezmiany:
1) w rozdziale II ust. l otrzymuje następujące brzmietrie:
,,1.Stanowisko ds. rea|izacji projektów z funduszy curo1lejsliich
1.) Pełnieniefunkcji kierownika projektu
2.) Nadzór nad monitoringiem i ewaluacjąprojektu
3.) Zavądzalie finansowe projektem,w tym podejlrlou'alriewiążącychdecyzji
finansowych
4.) odpowiedzia|nośóza rea|izacjęzadan z|ecanyclrwyliotrawcom działańw projekcie
5.) komunikacja zIP (zniany, raportowanieo problenach)
6') Nadzór nad promocją projektu
7.) Nadzór nad realizacją umów i kontraktów zawar.tychz Beneficjentami projektu
8.) Przygotowanie projektu i wniosków o płatność'
2) W rozdziale II ust. 2 skreślasię pkt. 3.
3) W rozdziale II ust' 2 po pkt 27 dodaje się: ,,27a orgarrizowarrieopieki w zawodowych
niespokewnionych z dzieckiem rodzinach zastę;lcz1.clroraz udzielanie im pomocy na
częściowepokrycie kosztów utrzymania umieszcZoIlr,cltrr' nich dzieci.''
4) W rozdziale II ust'2 po pkt 33 dodaje się:
- ,,Pkt. 34 - opracowanie i rea|izacja pori'ilto li'cgo programu przeciwdziałania
przemocy w rod zinie otaz ocfuony ofiar przelllocY \\' rodzinie;
- Pkt 35 - opracowanie i realizacja programów slLlŻa.cych
działaniomprofilaktycznym
mającym na celu udzielenie specjalistycznL'i l)olllocv} zlyłaszcza w zakresie
promowania i wdroŻenia prawidłowych neliltl rr.r'cllowawczych w stosrrnku do
dzieci w rodzinach zagrożonychprzemocąw r.odzrllic,
- Pkt 36 - zapewnienie osobom dotkniętym przcl.]locllrr'l.odzinie miejsc w ośrodkach
wsparcial
- Pkt 37 - zapewnienie osobom dotkniętym pfzc|nocą rv l'oclziniemiejsc w ośrodkach
interwencji kyzYsowej."
5) W rozdzialeII ust 3 po pkt 13 dodajesię:
_

_
_
_
_
_

-

Pkt 14 - Prowadzenie seketariatu Dyrektora
Pkt 15 - Prowadzenie ewidencji: uchrr'al t<ad)' Pou'iatu, Zarządu Powiatu,
wniosków Komisji, interpelacji i wniosl<(iu' t.lltlnr,clr oraz wychodzącej i
przychodzącejdo PCPR korespondencji'jak t.órlLlicŻllr.zckazywaniewymienionych
pism i aktów do poszczególnych komórek
i archiwalnej
Pkt 16 - WdraŹanie i nadzorowanieinstrukc.jikllllccI:lL.11r.rej
clt pr-zezPCPR
Pkt 17 - Ewidencje porozumień i umów zarviet.iur1
Pkt 18 Prowadzenie rejestrów skarg i rrllit;slitlrt..przekazywanie ich do
załatwieniaposzczególnych komórkom organizacl'jll r'n,l
skargii wnioski
Pkt 19 - organizowanieprzyjmowaniainteresltll1iltr;,.lllrsz:riących
pracorr.rlikórv
PCI,R
Pkt 20 Prowadzenie spraw osobowych
Pkt 21 - Prowadzeniespraw socjalnychi szliolt'rriourr'h
Pkt22- Prowadzenie spraw gospodarcz1'c|; : z,tlopaIrzenia materiałowotechnicznych' w tym prowadzenie rejestru pieczcci tll.zędowych i nadzóI nad ich
przechowywaniem, prowadzenie prenumeralv czust'r-'isnti lachowych wydawnictw,
zaopatrywanie PCPR w materiały biurowe
Pkt 23 - Gospodarka drukami i formularzanri
telefoniczIlt'i.1clclllrorvej
Pkt 24 - Zabezpićczeruełączności
L)Ci'lL
i
archiwunr
Pkt 25 Prowadzenie biblioteki

_ Pktz6- Prowadzenie spraw zwią3anych z dyscypliną pracy i kontrola jej
przestrzegania
_ Pkt27 - Z'abezpiecznlteprznshzeganiaprzepisów BFIP
- Pkt 28 - Aplikacja programów celowych PFRON
_ PIł f9 - Nadzór nad rea|izacjąwlw programówi ich roz|iczania
4. ZałącmtkNt 2 do Regularninu orgarrizacyjnegoCentrumPomocy ofuzymujenowe
br:rnieniejak w załączrrikuNr l d6 ninigjs2ęjuchwĄ.
5. ZałąparikNr 3 do Regulaminu organizacyjnegoCentrumPomocy otz1rmujenowe
brmienie jak w załącznikuNr 2 do niniejszej uchwaty.

$2
WykonanieuchwĄ zleca się Dyrektorowi PowiatowegoCentum Pomocy Rodzinie.

$3
Uchwaławchodzi w życiez dniem podjęcia.

Człorkowie Zatządu:
l. Pan SebastianNiżnik
2. Pan WacławKrawczyk
3. Pan GrażynaBorek
4. Pan Jan Chowaniec
5. Pan WaldemarOch

