
      UCHWAŁA NR 922/102/06
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

 z dnia 8 lutego 2006r. 

w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego
Centrum Pomocy  Rodzinie  w  Sierpcu,  uchwalonym  Uchwałą  Nr  713/72/2005
Zarządu  Powiatu  w  Sierpcu  z  dnia  14  lutego  2005r.  w  sprawie  uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) oraz § 60 ust. l Statutu
Powiatu Sierpeckiego   (Dz.Urz. Woj.Maz. z 2002r. Nr 173, poz. 3826 z póź. zm.)
-Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§  1.

W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Sierpcu,
który stanowi załącznik do uchwały Nr 713/72/2005 Zarządu  Powiatu w Sierpcu z
dnia 14 lutego 2005r., wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 7 ust. 1, po pkt. 3 dopisuje się: „4) - stanowisko ds. poradnictwa dla rodzin".
2. po § 11 dopisuje się:
„§ l la. W zakresie ds. poradnictwa dla rodzin należy:
1. opracowanie i realizacja programów kompensacyjnych dla ludzi i rodzin w kryzysie,
2. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
3. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach dla ofiar przemocy w rodzinie, dla
rodzin z problemem alkoholowym oraz problemem uzależnień,
4. wpieranie rodzin z problemem niepełnosprawności w rodzinie,
5. wspieranie rodziców z problemami wychowawczymi dzieci
6.  prowadzenie  programu  usamodzielnienia  dla  pełnoletnich  wychowanków  rodzin
zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
7. prowadzenie terapii rodzin
8. współpraca z Poradnią Uzależnień, OPS, szkołami, Policją, Sądem Rodzinnym.
9. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.
10.prowadzenie dokumentacji administracyjnej na stanowisku pracy.”

§2.

W pozostałym zakresie Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sierpcu nie ulega zmianom.



§3. 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi PCPR.

§4.

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.

Zarząd:
1. Paweł Ambor – Przewodniczący .................................
2. Witold Lorek – Członek .................................
3. Andrzej Gromelski – Członek .................................
4. Marek Lejman – Członek .................................
5. Andrzej Twardowski – Członek .................................


