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Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia ....~.§...~.r.;.:.g0.~~:...3.9..~.9.E.:.....

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

(t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z późno zm.) w związku z art. 11 ust. 2, 12 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

Uchwala się Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim
w brzmieniu załącznika do niniejszej Uchwały.

Traci moc Uchwała nr XXXIX/256/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Mazowieckim.
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Załącznik

do Uchwały Nr .J.J:/9/2.Q1 O

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia ..1.6.• .1.2 A 2D.1.Qr._.

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Nowym Dworze Mazowieckim
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§1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej PCPR jest budżetową jednostką organizacyjną

Powiatu Nowodworskiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.

PCPR działa na podstawie przepisów:

I) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

poz. 1592 ze zm. ),

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.

1362 ze zm.),

3) uchwały Nr V/14/99 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 stycznia 1999 r. w sprawie

utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,

4) niniejszego Statutu.

l. Siedzibą PCPRjest miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

2. PCPR działa na terenie Powiatu Nowodworskiego.

Rozdział II

Zadania PCPR

l. PCPR realizuje zadania Powiatu Nowodworskiego:

l) z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, nie

zastrzeżone dla innych jednostek, określone w przepisach prawa jako zadania własne powiatu,

2) w dziedzinie pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej, określone w przepisach

prawajako zadania zlecone powiatu.

2. PCPR realizuje także inne zadania Powiatu Nowodworskiego przewidziane w przepisach prawa

oraz podejmuje działania wynikające z rozeznanych potrzeb.

Zadania PCPR wynikają z:

l) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175,

poz. 1362 ze zm.),

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz.92 ze zm.),

3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaria~e,,~ /,,'

(Dz. U. z 2003 Nr 96, poz.873 ze zm.), '-7
/
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5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,

poz. 1240.),

6) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

7) innych przepisów dotyczących jednostek organizacyjnych powiatu, jednostek organizacyjnych

pomocy społecznej i samorządowych jednostek budżetowych.

l. Przy realizacji zadań PCPR współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej,

organizacjami społecznymi, kościołami związkami wyznaniowymi, fundacjami,

stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi.

2. PCPR może zlecić podmiotom, o których mowa w ust. l realizacje zadań w trybie i na zasadach

ustalonych przez Radę Powiatu Nowodworskiego.

Rozdział III

Struktura organizacyjna PCPR

§7

1. Działalnością PCPR kieruje Dyrektor zatrudniany przez Starostę.

2. Dyrektor PCPR odpowiada za realizację zadań oraz reprezentuje PCPR na zewnątrz.

3. Dyrektor PCPRjest odpowiedzialny, w szczególności za:

l) wdrożenie struktury organizacyjn~j PCPR,

2) prowadzenie polityki kadrowej,

3) sporządzanie planów pracy oraz nadzór nad ich realizacją,

4) sporządzanie planów finansowych i ich realizacja,

5) planowanie wytyczanie kierunków działania jednostki podległych komórek

organizacyjnych.

4. Dyrektor PCPRjest służbowym przełożonym wszystkich pracowników PCPR.

5. Dyrektor PCPR wydąje z upoważnienia Starosty decyzje administracyjne w indywidualnych

sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Powiatu Nowodworskiego.

W skład PCPR wchodzą następujące działy:

1) dział pomocy społecznej,

2) dział pomocy osobom niepełnosprawnym,

3) dział ds. realizacji projektu systemowego,

4) dział: Ośrodek Interwencji Kryzysowej,

5) dział księgowo- kadrowy.
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Rozdział IV

Gospodarka finansowa PCPR

l. PCPR prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach

publicznych.

2. Podstawą gospodarki finansowej PCPR jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody

wydatki opracowany zgodnie z uchwalonym budżetem Powiatu Nowodworskiego.

3. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową PCPR ponosi Dyrektor i w zakresie mu

powierzonym - główny księgowy.

Szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania PCPR określa Regulamin Organizacyjny

uchwalony przez Zarząd Powiatu.

§11

Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego uchwalenia.

/
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Zaproponowane zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie są konsekwencją
decyzji Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 sierpnia 201Or., kiedy to wyrażono zgodę na
podjęcie działań mających na celu utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej zgodnie z koncepcją
zaproponowaną przez dyrektora PCPR.

Wynikają one przede wszystkim z obowiązku jaki ustawodawca nałożył na powiaty w ustawie
o pomocy społecznej oraz w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w których zapewnienie
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsca w ośrodkach interwencji kryzysowej przekazano do
zadań własnych powiatu.

Brak ośrodka uniemożliwia realizację zadań do jakich zobowiązały nas przepisy prawa i w
konsekwencji stały się również podstawą do wydania zaleceń pokontrolnych przez Wojewodę
Mazowieckiego w dniu 31 maja 2007r. cyt:" ( ... ) Podjąć działania w kierunku utworzenia ośrodka
interwencji kryzysowej ( ... )"

Zgodnie z decyzją Zarządu zabezpieczono na ten cel środki w projekcie budżetu na 2011r.
według kalkulacji jednej z propozycji przedstawionych przez dyrektora w dniu 30.08.201Or.,
włączając ośrodek interwencji kryzysowej w strukturę PCPR tworząc dodatkowy dział, rezygnując
tym samym z powołania odrębnej jednostki organizacyjnej.

W/w koncepcja jest zgodna z przepisami prawa, uzyskała pozytywną opinię kancelarii radców
prawnych oraz jest rozwiązaniem najkorzystniejszym finansowo.

Konsekwencja powyższych działań spowodowała konieczność dostosowania Statutu PCPR poprzez
wyodrębnienie odpowiednich działów.

Prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej jest zadaniem własnym Powiatu. Zgodnie
z ustawą o pomocy społecznej interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań
podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Jej celem jest przywrócenie
równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie
przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Z pomocy ww. placówek mogą skorzystać wszyscy, którzy znaleźli się w nagłym lub
przewlekłym kryzysie psychicznym, w sytuacji zagrożenia lub po traumatycznych
przejściach. Ośrodki te służą wsparciem i specjalistyczną pomocą m. in. osobom:

• obarczonym następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjącym
w stanie przewlekłego stresu, powstałego w wyniku nagłej niekorzystnej zmiany
życiu,

• przeżywającym trudności małżeńskie/partnerskie,
• rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi lub przeżywające trudności

w kontaktach z nimi,
• osób w starszym wieku, przeżywających kryzys związany ze zmianą sytuacji

życiowej,
• dotkniętym przemocą, w tym przemocą domową,
• przeżywającym utratę kogoś bliskiego (np. śmierć, rozstanie, rozwód),



• osób przeżywających gwałtowną, niekorzystna zmianę w życiu (utratę pracy, zdradę
współmałżonka, zagrożenie ciężką chorobą itp.),

• w sytuacjach prób i zamachów samobójczych,
• ofiarom wypadków i napadów,
• przeżywającym trudności w relacjach społecznych.

W zależności od potrzeb ośrodki oferują różne formy pomocy: konsultacje
psychologiczne i psychiatryczne, interwencje w środowisku w nagłych zdarzeniach
traumatycznych, porady prawne i socjalne, terapię indywidualną, małżeńską i rodzinną, grupy
wsparcia. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skorzystania ze schronienia
w jednym z hosteli działających w strukturach ww. ośrodków.

Z poważaniem '7
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