
 

 

Uchwała Nr 1212/2014 

Zarządu Powiatu w Łęcznej 

z dnia 23 października  2014r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 549/2012 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 6 września 2012 

roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Łęcznej  

 

 

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

(Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Łęcznej uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zmienia się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej 

stanowiący załącznik do Uchwały nr 549/2012 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 6 września 

2012 r. zmieniony Uchwałą Nr 825/2013 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 4 lipca 2013r., 

Uchwałą Nr 972/2013 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 23 grudnia 2013r. oraz Uchwałą                

Nr 1115/2014 Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 30 maja 2014r. w następujący sposób:  

 

1. § 6 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) finansowanie: 

a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach 

zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych 

placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach 

pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu, 

b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne 

domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki 

opiekuńczo-terapeutyczne, 

c) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu 

dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz 

szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka oraz dyrektorów placówek 

opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;” 

 

2. W § 6 po pkt 10 dodaje się pkt 11-12 w brzmieniu: 

„11) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem 

systemu teleinformatycznego, 

12) w przypadku powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty przez rodziców biologicznych za 

pobyt dziecka w  pieczy zastępczej za okres dłuższy niż 12 miesięcy - przekazywanie do biura informacji 



 

 

gospodarczej – informacji o powstaniu tej zaległości;” 

 

3. § 7 ust. 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„ b) finansowanie pobytu w pieczy zastępczej małoletnich cudzoziemców, o których mowa                    

w art. 5 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;”  

 

4. § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3)  organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia 

rodzinnego domu dziecka oraz zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom 

prowadzącym rodzinne domy dziecka,” 

 

5. W § 8 po pkt 17 dodaje się pkt 18-22 w brzmieniu: 

„ 18) sporządzanie opinii o zasadności przysposobienia dziecka z uwzględnieniem konieczności 

zagwarantowania, że przysposobienie leży w najlepszym interesie dziecka, 

19) sporządzanie opinii o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na 

dziecko, 

20) sporządzanie opinii o zasadności przysposobienia związanego ze zmianą miejsca 

zamieszkania dziecka na miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mającej 

na celu stwierdzenie, że przysposobienie to leży w jego najlepszym interesie  z uwzględnieniem 

w szczególności możliwości zapewnienia dziecku stabilnego, rodzinnego środowiska 

wychowawczego, w tym zastępczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

21) sporządzanie opinii o zasadności wspólnego umieszczenia rodzeństwa w rodzinie 

przysposabiającej oraz o możliwości nieumieszczenia wspólnie rodzeństwa w rodzinie  

przysposabiającej z powodu nie znalezienia kandydata do przysposobienia rodzeństwa,            

z uwzględnieniem w szczególności więzi między rodzeństwem, 

22) przekazywanie właściwemu ośrodkowi adopcyjnemu  informacji i dokumentacji,                 

o których mowa w art. 38a ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

informacji o przebiegu pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz opinii, o których mowa                 

w pkt 18-21;” 

 

6. § 17 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) Zespól ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej: 

a) koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,  

b) stanowisko ds. udzielania pomocy i informacji prawnych, 

c) psycholog, 

d) pedagog – specjalista pracy z rodziną.” 

 

7. § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dyrektor  Centrum powiatu obowiązanego do finansowania pobytu dziecka w pieczy 



 

 

zastępczej:   

1) może dochodzić na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej świadczeń 

alimentacyjnych - po zasięgnięciu opinii asystenta rodziny, a w przypadku gdy rodzinie 

dziecka nie został przydzielony asystent  rodziny – po zasięgnięciu opinii podmiotu 

organizującego pracę z rodziną, 

2) jest obowiązany dochodzić świadczeń alimentacyjnych, w przypadku gdy od 

umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok;” 

 

8. § 20 ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych dotyczących świadczeń, 

dodatków, środków finansowych oraz innych kwot, określonych ustawą o wspieraniu rodziny                     

i systemie pieczy zastępczej;” 

 

9. § 22  ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Starosty na wniosek Dyrektora                     

w sprawach indywidualnych dotyczących świadczeń, dodatków, środków finansowych oraz 

innych kwot, określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,” 

 

10. § 29 pkt 40 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,” 

 

11.  § 29 pkt 40 lit. g otrzymuje brzmienie: 

„g) na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu 

mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodzin zastępczych 

zawodowych oraz niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu                          

w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny 

dom dziecka,” 

12. § 29 pkt 44 otrzymuje brzmienie: 

„44) udzielanie pomocy osobom usamodzielnianym w uzyskaniu odpowiednich warunków 

mieszkaniowych i zatrudnienia oraz zapewnienie pomocy prawnej i psychologicznej,” 

13. § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W strukturze Centrum tworzy się Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.”  

 

14. § 30 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodzina zastępczą lub prowadzącym rodzinny 

dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został 

przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, 

planu pomocy dziecku,” 



 

 

 

15. § 30 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) ocena sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka 

na posiedzeniu z udziałem: 

a) odpowiednio rodziną zastępczą albo prowadzącym rodzinnym dom dziecka, 

b) pedagogiem, 

c) psychologiem, 

d) właściwym asystentem rodziny,  

e) przedstawicielem ośrodka adopcyjnego, 

f) koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

g) rodzicami dziecka, z wyjątkiem rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej, 

h) fakultatywnie w szczególności z przedstawicielami: sądu właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, 

Centrum, ośrodka pomocy społecznej, Policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych 

oraz organizacji społecznych statutowo zajmujących się problematyką rodziny i dziecka, 

a także osób bliskich dziecku;” 

 

16. § 30 ust. 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie: 

„15) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją 

prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,” 

 

17. § 30 ust. 2 pkt 19 otrzymuje brzmienie: 

„19) wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia 

szkolenia, o którym mowa w pkt 18 oraz spełniania odpowiednich warunków, posiadania 

predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka,” 

 

18. W § 31 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„ Pracownicy Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej wspomagają pracę Działu Opieki nad 

Dzieckiem i Rodziną w szczególności przez:”  

 

§ 2 

Schemat Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej stanowiący 

załącznik Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej 

otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

 



 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 19 września 2014r. 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu: 

Adam Niwiński 

 

 

 

 

 

 

Członkowie Zarządu: 

 

Kazimierz Radko 

Szymon Czech 

Andrzej Dyczewski 

Zbigniew Rutkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


