
 
 
 

Uchwała Nr 222/2008 
Zarządu Powiatu w Kłobucku 

z dnia 3 lipca 2008 roku  

zmieniająca Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku. 
 

 

 Na podstawie art.36 ust.1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( DZ.U. z 

2001 r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), uchwala się co następuje: 
 

 
§ 1. 

W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku stanowiącym 

załącznik Nr 1 do uchwały 397/2004 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 maja 2004 roku w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, zmienionym 

uchwałą Nr 709/2005 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 19 lipca 2005 r. w tej sprawie, wprowadza się 

zmiany w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2.  
 

Pozostałe postanowienia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kłobucku pozostają bez zmian. 

§ 3. 
 
 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku. 

 
§ 4. 

 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

  Zarząd Powiatu w Kłobucku: 
 
/- Roman Minkina/ 
/- Henryk Kiepura/ 
/- Jerzy Bardziński/ 

 

 

 

 
 



ZAŁĄCZNIK  

do uchwały Nr 222/2008 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 3 lipca 2008 roku                        

zmieniającej Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kłobucku. 

 

§1. 

W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku 

stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały 397/2004 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 13 

maja 2004 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kłobucku, zmienionym uchwałą Nr 709/2005 Zarządu Powiatu w 

Kłobucku z dnia 19 lipca 2005 r. w tej sprawie, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) §2 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 2.  

Zadania Centrum określają: 

1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 

poz.1592 z późn.zm.),  

2) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593, z 

późn.zm.),  

3) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ.U. z 2008 r. Nr 14, poz.92), 

4) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. Nr 111, 

poz.535 z późn.zm.), 

5) ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, 

poz.2104 z późn.zm.), 

6) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z 

późn.zm.), 

7) ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 

142, poz.1593 z późn.zm.), 

8) ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz.371, z 
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późn.zm.), 

9) ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z 

późn.zm.), 

10) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.), 

11) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, 

poz.1493),  

12) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. Nr 179, 

poz.1485 z późn.zm.), 

13) akty wykonawcze i inne przepisy dotyczące pomocy społecznej, wydane na podstawie 

wymienionych ustaw, 

14) uchwała Nr 19/IV/99 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 25 stycznia 1999 roku o 

utworzeniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, 

15) Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku uchwalony w brzmieniu 

załącznika do uchwały Nr 370/XL/2006 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 28 sierpnia 

2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Kłobucku, 

16) niniejszy Regulamin.” 

 

2) §3 otrzymuje brzmienie: 

 

„§3. 

Do zakresu działania Centrum należy wykonywanie zadań i prowadzenie spraw związanych 

w szczególności z:  

1) realizacją zadań własnych powiatu wynikających z ustawy o pomocy społecznej, w 

tym: 

a) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze 

szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób 

niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup 

szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,  

b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, 
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c) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na 

częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie 

wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej 

opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym, 

d) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym 

opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków 

adopcyjno -opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, 

w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i 

wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie,  

e) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu, 

f) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom 

opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego i 

socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze 

oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-

wychowawcze, specjalne środki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii 

zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 

g) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do 

życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego i 

socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie, domy dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz 

schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 

lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się, 

h) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status 

uchodźcy, 

i) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym 

oraz umieszczanie w nich skierowanych osób, 

j) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz 

powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 

w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków 

wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

k) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 

l) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, 
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ł) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu, 

m) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej z terenu powiatu, 

n) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i 

realizacja programów osłonowych,  

o) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, 

również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego, 

p) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej. 

 

2) realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat 

wynikających z ustawy o pomocy społecznej, w tym: 

a) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te 

osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym 

ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

b) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi,  

c) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na 

celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego 

wsparcia, 

d) udzielanie cudzoziemcom (będącym ofiarami handlu ludźmi i cudzoziemcom co do 

których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że są ofiarami handlu ludźmi) pomocy w 

zakresie interwencji kryzysowej, 

e) finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 

rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców niewymienionych w art.5 ustawy o pomocy 

społecznej, 

f) realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym zlecanie 

realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 

wyznaczone przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego; 

 

3) realizacją zadań, z zakresu administracji rządowej dotyczących rehabilitacji 

społecznej, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym:  
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a) wnioskowanie za zgodą osób zainteresowanych do zespołu do spraw orzekania o stopniu 

niepełnosprawności w sprawie wydania orzeczenia, 

b) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania 

problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie: 

   - rehabilitacji społecznej, 

   - przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, 

c) współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i 

realizacji programów, o których mowa w lit. b, 

d) przygotowywanie do uchwalenia przez Radę Powiatu programów działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób 

niepełnosprawnych oraz rocznej informacji z ich realizacji, 

e) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności, 

f) opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności 

oraz udostępnianie ich na potrzeby samorządu województwa, 

g) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób 

niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, 

h) rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez dofinansowanie: do uczestnictwa do osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, w 

komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych oraz poprzez dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży, 

i) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, 

j) sprawowanie nadzoru poprzez kontrolę działalności organizacyjnej, rehabilitacyjnej i 

wykorzystania środków przez warsztaty terapii zajęciowej, w tym kontrola środków 

PFRON oraz wstępna kontrola wydatkowania środków pochodzących z budżetu Powiatu 

pod względem zgodności z zawartą umową; 

 

4) realizacją zadań wynikających z ustawy o repatriacji, w tym: 

a) przygotowywanie do uchwalenia przez Radę Powiatu uchwały w sprawie zapewnienia 

repatriantowi miejsca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu, 

b) przyznawanie oraz ustalanie wysokości pomocy repatriantowi, który przybył do 

Rzeczypospolitej Polskiej z terenów azjatyckich byłego Związku Socjalistycznych Republik 
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Radzieckich i poniósł koszty związane z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w 

miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na częściowe pokrycie 

poniesionych kosztów, 

c) przyznawanie oraz ustalanie wysokości albo odmawianie przyznania pomocy 

repatriantowi, który przybył z terenów innych niż określone w pkt.b, na częściowe pokrycie 

kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia 

się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poniesionych przez repatrianta, jeżeli repatriant 

znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, 

d) wypłacanie kwoty stanowiącej równowartość pomocy, o której mowa w pkt. b i c oraz 

pomocy związanej z pokrywaniem kosztów przejazdów repatriantów, zagospodarowaniem i 

bieżącym utrzymaniem repatrianta, pokrywaniem kosztów związanych z podjęciem na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez małoletniego, podlegającego 

obowiązkowi szkolnemu,  

e) wykonywanie innych uprawnień i obowiązków wynikających z odpowiednich zapisów 

zawartych w przepisach szczególnych, w tym w aktach wykonawczych do ustawy; 

 

5) realizacją zadań z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w tym: 

a) organizowanie i zapewnienie usług w odpowiednim standardzie w domach pomocy 

społecznej dostosowanych do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi, 

b) organizowanie na terenie powiatu w porozumieniu z zakładami psychiatrycznymi opieki 

zdrowotnej, oparcia społecznego dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub 

upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w 

kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w 

sprawach bytowych, 

 

6) realizacją zadań z zakresu ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących 

ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, w tym:  

a) świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w 

drodze wyjątku emerytur i rent,  

b) analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w 

tym zakresie stosownych inicjatyw, 

c) współdziałanie przy realizacji swoich zadań z organizacjami społecznymi oraz 

stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych, 
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d) wyrażanie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z kombatantem lub inną osobą 

uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego 

przejścia na emeryturę, 

 

7) realizacją zadań z zakresu ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, w tym: 

a) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych 

szczególności w zakresie:  

- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

- działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 

 

8) realizacją zadań własnych i z zakresu administracji rządowej w zakresie ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w tym:  

a) tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 

b) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 

c) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób przemocy w 

rodzinie, 

d) opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla ofiar stosujących 

przemoc w rodzinie, 

9) realizacją zadań w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym 

przeciwdziałanie narkomanii. 

 

3) §5 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 5 

1. W skład Centrum wchodzą następujące stanowiska pracy: 

1) stanowisko do spraw socjalno-bytowych rodzin zastępczych – 1 etat, 

2) stanowiska do spraw socjalno-bytowych placówek opiekuńczo-wychowawczych – 2 etaty, 

3) stanowiska do spraw interwencji i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych – 3 

etaty, 

4) Główna Księgowa – 1 etat, 

5) stanowisko do spraw finansowo-księgowych - 1 etat. 
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2. Stanowiska pracy wymienione w ust.1 używają następujących symboli do znakowania 

spraw: 

1) „SB” - stanowiska wymienione w pkt.1 i 2, 

2) „SI” - stanowiska wymienione w pkt.3, 

3) „GK” - stanowisko wymienione w ust.4 i 5, 

3. Łącznie ze stanowiskiem Kierownika – Centrum posiada 9 etatów. 

4.Schemat organizacyjny Centrum stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.” 

 

4) w §7: 

 

a) ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do zakresu zadań stanowisk pracy do spraw socjalno-bytowych w zakresie rodzin 

zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych w szczególności należy: 

1) prowadzenie spraw z zakresu organizowania ośrodków wsparcia na terenie Powiatu oraz 

współpraca z ośrodkami poza Powiatem, 

2) współpraca z ośrodkami adopcyjnymi i szkołami oraz placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi, 

3) realizacja świadczeń stałych dla rodzin zastępczych, świadczeń służących 

usamodzielnianiu się osób opuszczających rodziny zastępcze i niektóre rodzaje placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, pomocy rzeczowej dla osób opuszczających rodziny 

zastępcze i niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracy z 

wychowankami rodzin zastępczych i niektórych placówek opiekuńczo-wychowawczych w 

zakresie integracji ze środowiskiem, w tym: 

a) przygotowywanie projektów porozumień z innymi powiatami w sprawie ponoszenia 

odpłatności za pobyt ich dzieci w placówkach opiekuńczych lub rodzinach zastępczych na 

terenie Powiatu Kłobuckiego, 

b) przygotowywanie projektów decyzji o wysokości przyznanej pomocy finansowej, oraz 

odpłatności ponoszonych przez rodziców, których dzieci przebywają w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych, 

c) kompletowanie dokumentacji dzieci kierowanych do placówek opiekuńczo-

wychowawczych i rodzin zastępczych, 

d) planowanie, analizowanie i bilansowanie potrzeb osób objętych pomocą Centrum oraz 

grup społecznych korzystających z tej pomocy w zakresie realizowanych zadań przez 

stanowisko pracy, 
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e) sporządzanie sprawozdań, informacji i opracowań statystycznych niezbędnych dla 

jednostek nadrzędnych, 

f) wykonywanie poradnictwa specjalistycznego w zakresie zadań realizowanych przez 

stanowisko pracy oraz gromadzenie materiałów źródłowych i statystycznych dotyczących 

Powiatu w zakresie pomocy społecznej, 

g) przygotowywanie projektów decyzji o wysokości odpłatności ponoszonych przez 

rodziców, których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 

h) kompletowanie dokumentacji dzieci kierowanych do placówek opiekuńczo-

wychowawczych, 

i) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki 

rodziców w szczególności poprzez prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym ognisk wychowawczych, świetlic, klubów 

środowiskowych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci i młodzieży , a także tworzenie i 

wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie, 

4) organizowanie i zapewnienie usług w domach pomocy społecznej dostosowanych do 

szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi,  

5) organizowanie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  

6) organizowanie, prowadzenie i finansowanie stosownie do potrzeb środowiskowych domów 

samopomocy,  

7) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w 

rodzinie, 

8) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej, 

9) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w 

rodzinie, 

10) opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie, 

11) realizacja zadań dotycząca przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie określonym w 

ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

b) ust.3 otrzymuje brzmienie: 

 

„3. Do zakresu zadań stanowisk pracy do spraw interwencji i rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych w szczególności należy: 

1) kierowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w tym: 
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a) wnikliwe analizowanie przyjętych wniosków, 

b) rozpatrywanie kompletnych wniosków oraz sporządzanie ich rejestru, 

c) przedstawienie propozycji zgodnych z przepisami o wysokości dofinansowania oraz 

informowanie wnioskodawców o wysokości dofinansowania, 

d) sporządzanie dyspozycji dotyczących dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, 

czuwanie nad prawidłowym wykonaniem budżetu PFRON przypadającego na realizacje 

zadania; 

2) podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności i 

likwidacji barier funkcjonalnych utrudniających osobom niepełnosprawnym 

funkcjonowanie w społeczeństwie, w tym: 

a) wnikliwe analizowanie przyjętych wniosków dot. dofinansowania do likwidacji barier 

funkcjonalnych, 

b) rozpatrywanie i kwalifikowanie wniosków kompletnych oraz sporządzanie ich rejestru, 

c) uczestnictwo w komisji dotyczącej rozpatrywania wniosków o dofinansowanie likwidacji 

barier architektonicznych, 

d) sporządzanie umów dot. dofinansowania do likwidacji barier funkcjonalnych, 

e) informowanie wnioskodawców o wysokości dofinansowania,  

f) sporządzanie dyspozycji dot. dofinansowania, 

g) przestrzeganie prawidłowego rozdziału środków finansowych przeznaczonych na 

dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych zgodnie z informacją o wysokości 

środków finansowych PFRON przypadających na realizacje zadania, 

h) rozpatrywanie i realizacja wniosków z zakresu dofinansowania do przedmiotów 

ortopedycznych środków pomocniczych i leczniczych środków technicznych oraz sprzętu 

rehabilitacyjnego; 

3) realizowanie zadań wynikających z ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, w tym: 

a) świadczenie pomocy w przygotowaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w 

drodze wyjątku rent i emerytur, 

b) analizowanie sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie 

w tym zakresie stosownych inicjatyw,  

c) współdziałanie przy realizacji swoich zadań z organizacjami społecznymi oraz 

stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych; 

4) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w realizowaniu zadań publicznych w 

szczególności w zakresie: 
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a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans na rzecz tych rodzin i osób, 

b) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 

c) prowadzenie spraw dotyczących repatriacji; 

5) nadzór nad działalnością warsztatów terapii zajęciowej poprzez: 

a) prawidłowe kwalifikowanie uczestników , weryfikowanie posiadanych orzeczeń oraz treści 

zawartych w nich wskazań, 

b) prawidłowe prowadzenie dokumentacji warsztatów, sprawdzanie działalności 

merytorycznej w tym działalności rady programowej, 

c) współpracę z rodzicami lub opiekunami, 

d) prawidłowe zatrudnienie i kwalifikacje kadry warsztatów terapii zajęciowej, 

e) zgodność postanowień umowy ze stanem faktycznym, 

f) zgodność organizacji pracy i zajęć w warsztatach z postanowieniami rozporządzenia, 

regulaminem organizacyjnym oraz zawartą umową, 

g) prawidłową realizację planu działalności warsztatu i indywidualnych programów 

rehabilitacji, 

h) prawidłowe wykorzystanie środków PFRON. 

 

c) po ust.4 dodaje się ust.5 w brzmieniu: 

 

„5. Do zadań stanowiska pracy do spraw finansowo- księgowych należy w szczególności: 

1) prowadzenie księgi główna PFRON, 

2) prowadzenie księgi główna -Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

3) prowadzenie analityk do kont rozrachunkowych, 

4) obsługa finansowo-księgowa PFRON w tym sprawdzanie dyspozycji o wypłatę środków 

pod względem rachunkowym przekazywanych do Wydziału Finansowego Starostwa 

Powiatowego w Kłobucku, 

5) obsługa kasy.” 
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