
UCHWAŁA AOĄ ¡¿£>¿5 
Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia K. 2015r.

w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy 
zastępczej, rodzinami zastępczymi prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz 
placówkami opiekuńczo-wychowawczymi działającymi na terenie Powiatu Łowickiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.1), art. 38b ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 
201 lr. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 
332) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala co następuje:

§1

Do sprawowania kontroli nad Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej upoważnia się:

Pana..... C - Członka Zarządu Powiatu Łowickiego.

§2

Do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka 
oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, upoważnia się Pana Roberta Wójcika - 
dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu:
1. Starosta Łowicki -  Krzysztof Figat

2. Wicestarosta Łowicki -  Grzegorz Bogucki
3. Członek Zarządu Powiatu Łowickiego - 

Jacek Chudy

1 Zmiany tekstu jednolitego wskazanej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645; z 2014 r. poz.379 , 
1072.



U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 38 b ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 201 lr. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.) Zarząd Powiatu sprawuje kontrolę 
nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 
rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Zgodnie z art. 38 b ust. 2 ww. ustawy Zarząd Powiatu może upoważnić do sprawowania 
kontroli członka Zarządu Powiatu oraz kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu.

W związku z tym, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Zarządzeniem Nr 
17/2012 Starosty Łowickiego z dnia 29 czerwca 2012r. zostało wyznaczone jako Organizator 
Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie Powiatu Łowickiego, zasadne jest upoważnienie 
Dyrektora tej jednostki do kontroli w zakresie pieczy zastępczej.


