
 

 

Uchwała Nr 650/ 2014 

Zarządu Powiatu w Świdnicy 
z dnia 31 marca 2014 r. 

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Świdnicy 

 

 

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

powiatowym (jt. Dz. U. z 2013 r. , poz. 595 z póz. zm.) uchwala się, co następuje: 

         

§ 1. W Regulaminie organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                       

w Świdnicy stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 215/2012 Zarządu Powiatu w Świdnicy               

z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) W § 7 ust. 3, 4 i 9 otrzymują brzmienie: 

,,3. Zespołami kierują Kierownicy, z wyłączeniem Punktu Interwencji Kryzysowej, którzy  

organizują pracę w komórce organizacyjnej i odpowiadają przed Dyrektorem za 

należytą organizację pracy Zespołu oraz sprawne wykonywanie zadań kierowanej 

komórki. Kierownicy Zespołów podlegają bezpośrednio dyrektorowi. 

4. Pracownicy Zespołów podlegają bezpośrednio Kierownikom Zespołu, z wyłączeniem 

Punktu Interwencji Kryzysowej. Pracownicy Punktu Interwencji Kryzysowej 

podlegają bezpośrednio Dyrektorowi. 

9. Do realizacji zadań określonych przepisami prawa Centrum zatrudnia pracowników                 

w łącznym wymiarze 20,5 etatów.” 

 

2) Schemat organizacyjny otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2, który 

wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2014 r.  

 

 

 

 

 

                                  Zarząd Powiatu w składzie: 
 

Zygmunt Worsa ........................    

Alicja Synowska .......................  

                                                                       Sabina Cebula.............................                                                    

                 Szczepan Kownacki................... 

 
 
 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 650/2014 

Zarządu Powiatu w Świdnicy 
z dnia 31 marca 2014 r. 

 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Świdnicy 

 

Zmiany w regulaminie organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie              

w Świdnicy obejmują zmniejszenie liczby etatów oraz zmianę schematu organizacyjnego.                     

W odniesieniu do pierwszej kwestii zmiana wynika ze zmniejszenia powierzchni biurowej 

będącej w dyspozycji jednostki przy ul. Wałbrzyskiej 15, przez co czynności związane ze 

sprzątaniem obiektu nie wymagają tak dużego zaangażowania.  

W drugim przypadku zmiany polegają na wprowadzeniu bezpośredniej podległości 

służbowej Punktu Interwencji Kryzysowej pod Dyrektora PCPR.   

Powyższe działania będą w pełni odzwierciedlały aktualną sytuację w jednostce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


