UCHWALA NR XIV/l 12/12
RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 15 lutego 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Cenirum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunaskim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1592, z2002r. Nr 23, poz. 220,Nr62. poz. 558. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r . N r 162. poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173,
poz.1218, z 2008 r . N r 180, poz. 111 l,Nr 223, poz. 1458. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr
28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106. poz. 675, z2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 1 i
2 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z2010 r. Nr 28 poz. 146,
Nr96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152. poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 112 ust. 1 ustawy
zdnia 12 m area 2004 r oku o pomocy spolecznej ( Dz. U. z 2009 r.Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz 1551,Nr219,
poz. 1706, Nr 221, poz. 1738. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011
r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149. poz. 887, Nr 288. poz. 1690 )
Rada Powiatu w Piotrkowie Tryhunalskim uchwala, eo nastepuje:
§ 1. Nadaje si? Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim Statut w brzmieniu
stanowia^cym zalacznik do niniejszej uchwaly.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Zarzadowi Powiatu Piotrkowskiego.
§ 3. Traci moc uchwala Nr XXVIII/243/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 czerwca 2006
roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim oraz
zmieniaja^ca ja, uchwala Nr XXXV/267/10 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim zdnia 30 czerwca 2010
roku.
§ 4. Uchwala wchodzi wzycie po uplywie 14 dni od nia jej ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodniczqcy
w Piotrkowie
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ZaiacznikNr 1 do Uchwaly NrXIV/112/12
Rady Po\\iaiu w Piotrkowie Trybunalsklm
z d n i a 15 luteao 2012 r.

Statut

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
§ 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. zwane dalej "Centrum" dziala
w szczegolnosci na podstawie:
l)ustawy zdnia 05 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym ( Dz. U. z2011 r. Nr 142, poz. 1592
ze zm.);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);
3) ustawy zdnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.);
4) ustawy zdnia 9 czerwca 2011 r. o \\spieraniu rodziny i systemic pieczy zast^pczej (Dz. U. Nr 149,
poz. 887 ze zm. );
5) uchwaly Nr IV/21/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim;
6) niniejszego statutu.
§ 2. 1. Centrum jest samodzie!na_ jednostka, budzetowa_ rea!izujaca_ zadania powiatu zzakresu pomocy
spolecznej, wspierania rodziny i pieczy zastepczej oraz wspierania osob niepelnosprawnych.
2. Siedziba_ Centrum jest Piotrkow Trybunalski.
3. Centrum obejmuje swoim dziataniem teren powiatu piotrkowskiego.
§3. l.Misja, stala^ Centrum jest kompleksowa opieka nad dzteckiem i rodzina^ rehabilitacja i integracja
spoleczna oraz wsparcie osob niepelnosprawnych.
2. Zadania Centrum obejmujq. w szczegolnosci:
1) realizacje zadari wlasnych powiatu z zakresu pomocy spolecznej;
2) realizacje. zadaii pomocy spolecznej z zakresu administracji rza^dowej nalezacej do powiatu;
3) realizacj? zadari wlasnych powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej;
4) realizacj^ zadari zleconych z zakresu administracji rza^douej realizowanych przez powiat z zakresu wspierania
rodziny i systemu pieczy zast?pczej;
5) realizacje zadari powiatu z zakresu rehabilitacji osob niepelnosprawnych;
6) realizacje zadari powiatu wynikajqcych z innych ustaw.
§ 4. Centrum realizuja^c zadania wspolpracuje z lokainymi instytucjami, organizacjami spolecznymi
i pozarzadowymi. Kosciolem Katolickim i innymi kosdolami. zwiazkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi
i prawnymi.
§ 5. 1. Centrum kieruje i reprezentuje go na zewnatrz dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarzad Powiatu Piotrkowskiego.
3. Dyrektor wykonuje czynnosci pracodawcy w stosunku do osob zatrudnionych w Centrum.
4. Do zadari Dyrektora nalezy w szczegolnosci:
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1) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarzadczej;
2) gospodarowanie srodkami budzetowymi w sposob celowy i oszcz?dny oraz umozliwiajacy terminowa.
js zadan, a takze w wysokosciach i terminach wynikaj^cych z wczesniej zaciqgnietych zobowiazaii;
3) wspotpraca z sadem opiekunczym w sprawach dotycza^cych opieki i wychowania dzieci pozbawionych
calkowicie lub cz^sciowo opieki rodzicielskiej;
4) opiniowanie kandydatow na stanowiska kierowm'kow jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej;
5) skladanie Radzie i Zarzajiowi Powiatu Piotrkowskiego corocznego sprawozdania z dzialalnosci Centrum oraz
przedstawianie wykazu potrzeb w zakresie pomocy spolecznej i systemu pieczy zast^pczej.
5. Szczegolowa^ organizacj? Centrum, zasady funkcjonowania, zakres obowiazkow i uprawnienia pracownikow
zatrudnionych na poszczegolnych stanowiskach okresla Regulamin Organizacyjny opracowany przez Dyrektora
i zatwierdzony przez Zarz^d Powiatu.
§ 6. Centrum w imieniu starosty sprawuje nadzor nad domem pomocy spolecznej.
§7.1. Centrum prowadzi gospodark? fmansowa^ jako jednostka budzetowa powiatu zgodnie zzasadami
okreslonymi w odrebnych przepisach.
2. Centrum posiada wyodr^bnione rachunki bankowe:
a) rachunek bieza^cy podstawowy,
b) rachunki pomocnicze.
3. Podstawa^ gospodarki fmansowej Centrum jest plan fmansowy opracowany i zatwierdzony przez Dyrektora
na podstawie uchwaty budzetu Rady Powiatu.
4. Dyrektor Centrum jest odpowiedzialny za calosc gospodarki fmansowej.
5. Dyrektor Centrum moze, w celu ralizacji zadan, zaci^gac zobowiazania pieniezne w wysokosci kwot
wydatkow okreslonych w zatwierdzonym planie fmansowy m jednostki.
§ 8. Dziatalnosc Centrum fmansowana jest z budzetu powiatu w ramach zadan wtasnych powiatu
z zakresu pomocy spolecznej oraz dotacji celowy ch przyznawanych, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, na
realizacj? zadan zleconych powiatowi.
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