
UCHWAŁANr .. • I•••••• 2019
Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

w sprawie: przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole
oraz wyznaczenia zespołu kontrolnego

Na podstawie art. 38b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późno zm.)
zarządza się, co następuje.

§ 1
Zarządza się przeprowadzenie kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole
w zakresie organizacji rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, prowadzących
rodzinne domy dziecka oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

§2
Do przeprowadzenia kontroli wyznacza się następujące osoby:

1. Edyta Molicka
2. Sylwia Kaźmierczak
3. Marlena OkuIska

§3
Kontrola zostanie przeprowadzona w okresie od 15 do 26 kwietnia 2019 roku.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Robert Kropidłowski

Wicestarosta - Sylwester Chęciński

Członek Zarządu - Waldemar Banasiak

Członek Zarządu - Zbigniew Szarecki

Członek Zarządu - Henryk Tomczak



UZASADNIENIE
do Uchwala Nr. .42.,),. l••~ ••••2019

Zarządu Powiatu Kolskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Zgodnie z art. 38b ust. l ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późno zm.) Zarząd

Powiatu sprawuje kontrolę nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami

zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-

wychowawczymi.

Zgodnie z art. 38b ust. 2 Zarząd Powiatu może upoważnić, w formie pisemnej,

do sprawowania kontroli, o której mowa w ust. l , członka zarządu powiatu, pracownika

urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej powiatu.

Wobec konieczności podjęcia czynności nadzorczych nad Powiatowym Centrum

Pomocy Rodzinie w Kole w zakresie organizacji rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin

zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz placówek opiekuńczo-

wychowawczych podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.
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