
UCHWAŁA NR 615/2016 
ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 13 października 2016 r.  

 
w sprawie zmiany uchwały Nr 122/2015 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 16 kwietnia 

2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Krapkowicach 

 
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje: 
 

§1. W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 
stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 122/2015 Zarządu Powiatu Krapkowickiego z dnia 
16 kwietnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 
„Centrum działa na podstawie: 
1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930), 
2) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 575), 
3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1390), 
4) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814), 
5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 
z późn. zm.), 

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

7) Uchwały Nr VII/34/99 Rady Powiatu w Krapkowicach z dnia 27.05.1999 r. w sprawie 
utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach, 

8) Postanowień niniejszego regulaminu.” 
2) W § 7 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) Dział administracyjny,” 
3) W § 11 po pkt. 38 dodaje się pkt 39 i 40 w brzmieniu: 

„39) bieżąca kontrola i monitoring dochodów i wydatków dotyczących porozumień w sprawie 
przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę 
i wychowanie w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka i placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych; 
40) wystawianie not obciążeniowych dla gmin właściwych ze względu na miejsce 
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej w celu 
sfinansowania części kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu 
dziecka.” 

4) Przed § 13 w tytule działu wyrazy „administracyjno-finansowy” zastępuje się wyrazem 
„administracyjny”. 

5) § 13 otrzymuje brzmienie: 
„Do zadań w/w Działu należy w szczególności: 
1) prowadzenie spraw kancelaryjno-administracyjnych Centrum: 

a) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji, 
b) prowadzenie ewidencji korespondencji, 
c) prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora, 
d) prowadzenie spraw związanych z ewidencją i rejestracją przeprowadzonych kontroli 

zewnętrznych, 
e) prowadzenie rejestru skarg i wniosków, 



f) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

g) prowadzenie i analizowanie dokumentacji związanej z planami urlopów 
pracowników,  

h) prowadzenie rejestru wyjść służbowych, delegacji i pracy w godzinach 
nadliczbowych; 

2) prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych; 
3) prowadzenie archiwum Centrum.” 

6) W § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Centrum – w stosunku do wszystkich 
zatrudnionych pracowników – uprawniony jest Dyrektor.” 

7) Schemat Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach 
stanowiący załącznik do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Krapkowicach. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 12 października 2016 
roku. 

 
 
      Podpisy Członków Zarządu: 

 

      Maciej Sonik    …………………… 

      Sabina Gorzkulla  …………………… 

      Wojciech Kowalski  …………………… 

      Ryszard Reszczyński  …………………… 

      Dariusz Willim   …………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


