
 

 

Uchwała  Nr XXXIX/286/2018 

Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 29 stycznia 2018 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej  

przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „i” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art.19 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, poz. 1985), w związku z art. 6 ust. 3                        

pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.                       

z 2015 r. poz. 1390) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr II/24/2006 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 grudnia 2006 r.                                   

w sprawie utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Namysłowie (zmienionej uchwałą nr XL/375/2010 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 30 czerwca 2010 r. oraz uchwałą Nr XII/89/2015 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.) wprowadza się następujące zmiany: 

 

Dotychczasowa treść § 1 otrzymuje brzmienie: 

  „ 1. W strukturach jednostki organizacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                    

         w Namysłowie tworzy się Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

2. Ustala się nazwę Ośrodka jako „Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej                          

w Namysłowie”. 

3. Siedzibą Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej będzie siedziba Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie. 

4. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Namysłowie zapewnia osobom                       

i rodzinom, będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji 

kryzysowej, specjalistyczne poradnictwo oraz tymczasowe schronienie. 

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zapewnia specjalistyczne 

poradnictwo, w szczególności: prawne, psychologiczne, socjalne osobom zgłaszającym 

się do Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zapewni tymczasowe 

schronienie oraz specjalistyczne poradnictwo w funkcjonującym na terenie innego 

powiatu hostelu w ośrodku interwencji kryzysowej lub w innym ośrodku wsparcia.  

7. Szczegółowe warunki i wysokość wydatków za pobyt w ośrodku interwencji 

kryzysowej lub innym ośrodku wsparcia dla mieszkańców Powiatu Namysłowskiego,  

zostaną określone:  

1) w porozumieniu, które zostanie zawarte pomiędzy Powiatem Namysłowskim,                  

a powiatem, który udzieli tymczasowego schronienia; 

2) w umowie, która zostanie zawarta pomiędzy Powiatem Namysłowskim,                  

a organizacją pozarządową bądź innym podmiotem prowadzącym działalność                  

w zakresie pomocy społecznej, które udzielą tymczasowego schronienia.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                Przewodniczący Rady 

 Powiatu Namysłowskiego 
 

                                Piotr Lechowicz  

 


