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UCHWAŁA NR XXXIV/380/2018
RADY POWIATU W TOMASZOWIE LUBELSKIM
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r.
poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/410/2014 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia
27 października 2014 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie
Lubelskim zmienionego Uchwałą Nr XI/111/2015 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 30 listopada
2015 r. w sprawie reasumpcji uchwały Nr XXXVIII/410/2014 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia
27 października 2014 roku w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie
Lubelskim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady
Powiatu
Teresa Chrastina
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Załącznik
do Uchwały NR XXXIV/380/2018
Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim
z dnia 28 czerwca 2018 r.

Statut Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim
Rozdział I - Postanowienia ogólne
§1
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim, zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie
następujących aktów prawnych:
1. ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r., poz. 1769
z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077
z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018r.
poz. 995
z późn. zm.),
4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r., poz. 1390),
5. uchwały Nr XXVI/147/05 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21.10.2005 roku w sprawie
utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Lubelskim.
§2
1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Powiatu Tomaszowskiego, prowadzoną w formie jednostki
budżetowej.
2. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Tomaszów Lubelski, ul. Żwirki i Wigury 2.
3. Obszarem działania Ośrodka jest teren obejmujący Powiat Tomaszowski.
Rozdział II - Cel i zadania
§3
1. Ośrodek jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, świadczącą na terenie powiatu tomaszowskiego
interwencję kryzysową stanowiącą zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i
rodzin będących w stanie kryzysu w celu przywrócenia równowagi psychicznej i umiejętności
samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobiegania przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej
niewydolności psychospołecznej.
2. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) prowadzenie działań interdyscyplinarnych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu,
2) udzielanie w ramach interwencji kryzysowej natychmiastowej specjalistycznej pomocy
psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego,
3) udzielanie - w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy dla wymagających tej formy
wsparcia osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, w tym doznających przemocy w
rodzinie,
4) inicjowanie i prowadzenie grup wsparcia, psychoedukacyjnych i terapeutycznych,
5) opracowywanie i realizacja:
a) powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie,
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b) programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej
pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w
stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych kryzysem,
c) programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
działalność profilaktyczna w zakresie problematyki przemocy w rodzinie, wzmacniania umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i promowania wzorców prawidłowego funkcjonowania
rodziny,
wzmacnianie kompetencji zawodowych oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu przedstawicieli
służb i instytucji realizujących zadania na rzecz rodziny,
udzielanie poradnictwa specjalistycznego – psychologicznego, socjalnego, prawnego i rodzinnego,
podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.
Pomoc świadczona jest w formie stacjonarnej, telefonicznej oraz – w sytuacjach uzasadnionych - w
miejscu zamieszkania lub przebywania osoby czy rodziny doświadczającej kryzysu.
Ośrodek dysponuje 5 miejscami całodobowego, tymczasowego pobytu.
Rozdział III - Organizacja i zarządzanie

§4
Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Ośrodka określa regulamin organizacyjny
uchwalany przez Zarząd Powiatu Tomaszowskiego.
§5
1. Ośrodkiem kieruje kierownik.
2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Lubelskim.
3. Kierownik zarządza Ośrodkiem, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt
funkcjonowania jednostki.
§6
Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa
W imieniu Ośrodka wszelkie czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Kierownik Ośrodka.
Rozdział IV - Majątek i finanse
§7
Ośrodek
prowadzi
gospodarkę
finansową
zgodnie
z
w samorządowych jednostkach budżetowych.

przepisami

obowiązującymi

§8
Działalność Ośrodka jest finansowana za środków budżetu Powiatu.
§9
Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Powiatu.
Rozdział V - System kontroli
§ 10
1. Organem zarządzającym i nadzorującym działalność Ośrodka jest Zarząd Powiatu.
2. Kontrolę wewnętrzną w Ośrodku sprawuje Kierownik.

pracy.
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Rozdział VI - Przepisy końcowe
§ 11
Zmiany treści Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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