UCHWALA NR XXXV/268/13
RADY POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie \ Piotrkowie Trybunalskim
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorz^dzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz.
595, zm. poz. 645.), art. 11 ust. 2 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z2013 r. poz.
885, poz. 938)
Rada Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nastfpuje:
§ 1. W statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim stanowiacym zalacznik
do Uchwaly Nr XIV/112/12 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie nadania
statutu Powiatovvemu Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim wprowadza sie^ nastepujace zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„!. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, zwane dalej ,,CentrurrT dziala
w szczegolnosci na podstawie:
1) ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. );
3) ustawy z dnia 12 marca2004 r. o pomocy spolecznej ( Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm );
4) ustawy zdnia 9 czerwca 2011r.
( Dz. U. z 2013 r. poz.135 ze zm. );
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5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze
zm.);
6) uchwaty Nr IV/21/99 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim zdnia 5 lutego 1999 r. w sprawie
utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim;
7) niniejszego statutu.";
2) § 3 ust 2 otrzymuje brzmienie:
,,3.2. Zadania Centrum obejmuja w szczegolnosci:
1) realizacj^ zadari wtasnych powiatu z zakresu pomocy spotecznej;
2) realizacje zadan pomocy spolecznej z zakresu administracji rzqdowej naleza,cych do powiatu;
3} realizacje zadaii wlasnych powiatu oraz zadari zleconych z zakresu administracji rzadowej realizowanych
przez powiat z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastepczej;
4) realizacje zadaii wlasnych powiatu oraz zadan z zakresu administracji rzadowej realizowanych przez
powiat z zakresu przeciwdzialania przemocy w rodzinie;
5) realizacj^ zadan powiatu z zakresu rehabilitacji spolecznej osob niepetnosprawnych;
6) realizacj? zadari wynikajacych z innych ustaw.".
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§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Zarz^dowi Powiatu Piotrkovvskiego.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodniczqcy Rat
w Piotrkowie TryKunafskim

zenvinski
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