OBR.0006.80.2015

/Projekt/

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie połączenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu i Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1445), art. 28 pkt 2, art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
oraz niektórych innych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 231 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Włącza się Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu w struktury Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.
§ 2. Całość zadań Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu przejmuje Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.
§ 3. Mienie użytkowane przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej przejęte zostaje przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.
§ 4. Zobowiązania i należności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu przechodzą
na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.
§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Oświęcimiu do powołania likwidatora Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu oraz do ustalenia jego zakresu obowiązków.
§ 6. Z dniem wejścia w życie uchwały pracownicy Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Oświęcimiu stają się pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu.
§ 7. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu określi nowy regulamin organizacyjny
jednostki podlegający zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu z uwzględnieniem przejętych zadań
i pracowników.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem § 5 uchwały, który wchodzi w życie
w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
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Uzasadnienie

I. Podstawa prawna uchwały
Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1445 t.j.) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.
Art. 28 pkt 2, art. 59 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045) stanowią, że Powiat może utworzyć jednostkę
organizacyjną pomocy społecznej przez połączenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających
na jego obszarze, jeżeli połączenie obejmuje powiatowe centrum pomocy rodzinie, inne jednostki organizacyjne
pomocy społecznej działają w ramach tego centrum.
Art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) określają, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
(Rada Powiatu) decyduje o likwidacji i połączeniu jednostek budżetowych; przeznaczeniu mienia znajdującego
się w użytkowaniu łączonych jednostek, a także o przejęciu należności i zobowiązań łączonych jednostek.
Art. 231 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)
wskazuje skutki przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę.
II. Wskazanie potrzeby podjęcia uchwały
Celem projektowanych zmian jest podniesienie efektywności systemu organizacyjnego pomocy społecznej
wraz

z zapewnieniem

jego

kompatybilności

z innymi

systemami

wsparcia.

Połączenie

jednostek

organizacyjnych pomocy społecznej usprawni proces zarządzania, zapewni lepszą identyfikowalność
świadczeniobiorców i łatwiejszą ich dostępność do świadczeń. Dzięki lepszej wymianie informacji Powiat
będzie mógł sprawniej i efektywniej realizować swoje zadania i racjonalniej wykorzystywać środki publiczne.
III. Oczekiwane skutki społeczne
W wyniku połączenia jednostek, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu jako jednostka
posiadająca większy potencjał finansowy, kadrowy i organizacyjny będzie mogło efektywniej realizować
zadania z zakresu pomocy społecznej, które będą skupione w jednej wyspecjalizowanej placówce. Mieszkańcy
Powiatu Oświęcimskiego uzyskają łatwiejszy dostęp do różnych form pomocy społecznej, kompleksowe
wsparcie, a także lepszy przepływ informacji w zakresie oczekiwanych potrzeb. Ponadto wielofunkcyjna
jednostka daje szersze możliwości dostępu do usług potencjalnym świadczeniobiorcom.
IV. Oczekiwane skutki finansowe
Połączenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej nie spowoduje zwiększenia wydatków z budżetu
Powiatu. Dzięki połączeniu obu jednostek jeden podmiot zapewni wyższy poziom kontroli wydatkowanych
środków, a w konsekwencji zmniejszą się koszty utrzymania.
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