
 Uchwała Nr 26/63/2019  

Zarządu Powiatu w Oleśnie 

z dnia 31 lipca 2019 roku 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 124/366/18 z dnia                           

27 września 2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie 

 

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

(Dz. U z 2019 r., poz. 511)  

 

                                    Zarząd Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do Uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie Nr 124/366/18 z dnia 27 września 

2018r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Oleśnie  § 19 pkt 8 ppkt c) otrzymuje nowe brzmienie: 

„przyznawanie na każde dziecko w wieku do ukończenia 18.roku życia umieszczone                      

w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w tym typu rodzinnego, dodatku w wysokości 

świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa                                    

w wychowywaniu dzieci,”.    

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Oleśnie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie od 1 lipca 2019r. 

 
       
 
   Zarząd Powiatu:  
 

1. Starosta                 Roland Fabianek                         ...……………………………….         

2. Wicestarosta         Stanisław Belka                           ....……………………………… 

3. Członek                 Janusz Wojczyszyn                     .………………………………… 

4. Członek                 Damian Hutsch                             ………………………………….  

5. Członek                 Leszek Kałwak                             ………………………………….. 

 
 

 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
 

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

(Dz. U z 2019 r., poz. 511), organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych 

powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez Zarząd Powiatu.  

          W związku z wejściem w życie od dnia 1 lipca 2019r.  ustawy z dnia 26 kwietnia 2019r.                    

o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw 

zmieniającą ustawę  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1111), w celu zapewnienia przestrzegania  

obowiązujących przepisów i realizowanych zadań, koniecznym się staje przyjęcie zmian                

w dotychczas obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym PCPR w Oleśnie.   

           Nowelizacja ustawy  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  rozszerza katalog 

uprawnionych do dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego który dotyczy dzieci 

umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-

wychowawczych typu interwencyjnego, typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych 

placówkach opiekuńczo–terapeutycznych i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.                   

Ww. dodatek, zgodnie z ustawą, przeznacza się w szczególności na rozwój zainteresowań 

oraz zwiększanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci umieszczonych                                     

w instytucjonalnej pieczy zastępczej.  

Dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego wraz kosztami ich obsługi będą 

finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.  

W związku z powyższym zaistniała konieczność wprowadzenia zmian w regulaminie 

organizacyjnym jednostki i przypisania nowego zadania do realizacji.  

 

 

 

 

 



 

Olesno, 19.07.2019r. 

PCPR.000.2.3.2019.EH. 

  

          Zarząd Powiatu  

          w  Oleśnie 

 

 

 Przekazuję w załączeniu projekt uchwały Zarządu Powiatu w Oleśnie w sprawie 

zmian w  Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie. 

  

            W związku z wejściem w życie od dnia 1 lipca 2019r.  ustawy z dnia 26 kwietnia 

2019r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych 

ustaw zmieniającą ustawę  z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1111), która  rozszerza katalog uprawnionych do dodatku 

w wysokości świadczenia wychowawczego w zakresie dzieci umieszczonych w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu 

interwencyjnego, typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach 

opiekuńczo–terapeutycznych i interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, zasadne jest 

wprowadzenie zmian w dotychczas obowiązującym regulaminie Centrum.  

 

 

        Z poważaniem 

 

 

Otrzymują: 
1.Adresat 
2.a/a 
 

Sporządziła : Elżbieta Hadaś 

 

 

 



 


