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Rady Powiatu Nowodworskiego

17 listooaoa 2011r.
z dnia '..•..........•.............

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze

Mazowieckim.

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

(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późno zm.), art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy

z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późno zm.)

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 II19/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 16 grudnia 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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STATUT

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, zwane dalej

PCPR jest budżetowąjednostką organizacyjną Powiatu Nowodworskiego.

§2

PCPR działa na podstawie obowiązujących przepisów w tym, w szczególności:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r.

Nr 142, poz. 1592 z późno zm.),

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

poz. 1362 z późno zm.),

3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887),

4) Uchwały Nr V/14/99 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 stycznia 1999 r.

w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

§3
1. PCPR działa na terenie Powiatu Nowodworskiego.

2. SiedzibąPCPRjest miasto Nowy Dwór Mazowiecki.
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Rozdział II

Zadania PCPR

§4

1. PCPR realizuje zadania Powiatu Nowodworskiego z zakresu pomocy społecznej, pieczy

zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób

niepełnosprawnych, nie zastrzeżone dla innych jednostek, określone w przepisach prawa

jako zadania własne powiatu oraz z zakresu administracji rządowej, określone

w przepisach prawa jako zdania zlecone powiatu.

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

prawa oraz podejmuje inne działania wynikające z rozeznanych potrzeb.

§5

Zadania PCPR wynikają w szczególności z następujących przepisów prawa:

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

poz. 1362 z późno zm.),

2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U z 2011 r. Nr 127, poz. 721

z późno zm.),

4) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późno zm.),

5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późno zm.),

6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,

poz. 1240 z późno zm.),

7) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.

1223 z późno zm.),

8) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późno zm.).
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§6
1. Przy realizacji swych zadań PCPR współpracuje z organami administracji rządowej

i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi,

fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi.

2. PCPR może zlecić podmiotom, o których mowa w ust. 1 realizacje swych zadań, w trybie

i na zasadach ustalonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie PCPR

§7

1. Działalnością PCPR kieruje dyrektor zatrudniany przez Starostę.

2. Dyrektor reprezentuje PCPR na zewnątrz.

3. Dyrektor odpowiada za realizację zadań PCPR, a także za organizacje zarządzanie

PCPR, w tym w szczególności za:

1) wdrożenie struktury organizacyjnej PCPR,

2) prowadzenie polityki kadrowej,

3) sporządzanie planów finansowych i ich realizacja,

4) planowanie i wytyczanie kierunków działania PCPR oraz podległym komórkom

organizacyjnym.

4. Dyrektor PCPRjest służbowym przełożonym wszystkich pracowników PCPR.

5. Dyrektor PCPR wydaje z upoważnienia Starosty Powiatu Nowodworskiego decyzje

administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej

i pieczy zastępczej należących do właściwości Powiatu Nowodworskiego.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa PCPR

§8

1. PCPR jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami

dotyczącymi finansów publicznych.

2. Podstawą działalności PCPR jest roczny plan finansowy zgodny z uchwałą budżetową

Powiatu Nowodworskiego.

3. PCPR prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.



4. Procedury ustalania i zmian planu finansowego określają odrębne przepisy.

5. Nadzór nad gospodarką finansowąPCPR sprawuje Dyrektor.

6. PCPR posiada odrębny rachunek bankowy.

§9

Szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania PCPR określa regulamin

organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego.

§ 10

Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego uchwalenia.
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Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej ( Dz. U. Nr 149, poz. 887) samorząd powiatowy jest zobowiązany do realizacji
nowych zadań. W tym celu niezbędne jest uchwalenie statutu Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim.




