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Przedmiot sprawy

Dokonanie wpisu do rejestru lub zmian w rejestrze/wykreślenie z Rejestru jednostek specjalistycznego
poradnictwa województwa warmińsko – mazurskiego

Kogo dotyczy?

Jednostek specjalistycznego poradnictwa z terenu woj. warmińsko-mazurskiego

Co przygotować?

-

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

- wniosek organu prowadzącego jednostkę o wpis do rejestru/dokonanie zmiany lub wykreślenie
z rejestru (wzory wniosków znajdują się w załączniku do karty),
- statut organu prowadzącego w przypadku jednostki prowadzonej przez podmiot niepubliczny,
- aktualny wyciąg z rejestru sądowego w przypadku placówki prowadzonej przez podmiot niepubliczny,
a w przypadku podmiotów kościelnych, gdy nie posiadają numeru KRS, stosowny dekret powołujący.

Jak wypełnić
dokumenty?

Czytelnie, zgodnie z zawartymi objaśnieniami i załączonymi wzorami.

Ile muszę
zapłacić?

Brak opłaty

Kiedy złożyć
dokumenty?

Dokumenty należy :

Gdzie załatwię
sprawę?




przesłać na adres: Wydziału Polityki Społecznej W-M Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

złożyć osobiście w sekretariacie WPS (pok. nr 139) lub Punkcie Obsługi Klienta
Dodatkowe informacje pod nr tel. 89 523 22 05 ; 89 523 22 38

Czy sprawę
załatwię drogą
elektroniczną?

Tak, przesyłając wniosek na Elektroniczną Skrzynkę podawczą Urzędu na http://www.olsztyn.uw.gov.pl=>
Obsługa interesanta=> Elektroniczna Skrzynka Podawcza - składanie pism i wniosków drogą elektroniczną.
Usługa wymaga podpisu profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Co zrobi urząd?

Wpisze placówkę do rejestru lub odmówi wpisu/wykreśli placówkę z rejestru/dokona zmian w rejestrze.
W przypadku braków w dokumentacji poprosi o jej uzupełnienie.

Jaki jest czas
realizacji?
Jak się odwołać?

Informacje
dodatkowe

Zgodnie z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jedn. Dz. U. 2016 poz.23) do 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później
niż w ciągu dwóch miesięcy.

Za jednostki specjalistycznego poradnictwa, które powinny znaleźć się w rejestrze należy uznać wszystkie
te jednostki (publiczne i niepubliczne), które na terenie województwa realizują poradnictwo specjalistyczne
określone w art. 46 ustawy o pomocy społecznej (czyli również takie jednostki organizacyjne pomocy
społecznej, które w ramach swoich zadań statutowych i ustawowych realizują te zadania), jak również
wszystkie inne podmioty, które realizują poradnictwo specjalistyczne.

O wpis do rejestru mogą ubiegać się wszystkie jednostki specjalistycznego poradnictwa, które na terenie
województwa świadczą pomoc w formie specjalistycznego poradnictwa. Warunkiem wpisania do rejestru
jest ujęcie w statucie jednostki/podmiotu zadań z zakresu pomocy społecznej.

Art. 46 a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst. jedn. Dz. U. z 2016 poz. 930)
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