Załącznik do Uchwały
Nr XVI-135/2012 z dnia
28 marca 2012 roku

STATUT
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W KRAŚNIKU

Postanowienia ogólne
§1
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku zwane dalej „Centrum” jest samodzielną
jednostką organizacyjno – budŜetową Powiatu Kraśnickiego, podporządkowaną bezpośrednio
Zarządowi Powiatu.

§2
Centrum działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr
175, poz. 1362, z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157,
poz. 1240, z późn. zm.).
4. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.).
5. Uchwały Nr IV-16/1998 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 30 grudnia 1998 r. w
sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kraśnickiego z późn. zm.
6. Uchwały Nr VII-49/1999 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 29 kwietnia 1999 r. w
sprawie utworzenia jednostki budŜetowej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kraśniku.
7. Postanowień niniejszego statutu.
Siedziba, obszar i zakres działania
§3
1. Siedziba Centrum mieści się w Kraśniku.
2. Obszar działalności Centrum obejmuje Powiat Kraśnicki.

§4
Przedmiotem działania Centrum jest:
1. Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie pomocy społecznej.
2. Realizacja zadań pomocy społecznej w zakresie administracji rządowej, naleŜących do
właściwości powiatu.
3. Realizacja zadań powiatu w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
4. Realizacja zadań powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
5. Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
6. Prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o niepełnosprawności.
7. Realizacja innych zadań zleconych przez Zarząd Powiatu.

§5
W zakresie realizacji swoich zadań Centrum współpracuje na zasadzie partnerstwa,
z instytucjami, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi
kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Zarządzanie i organizacja Centrum
§6
1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, którego zatrudnia Zarząd Powiatu.
2. Dyrektor Centrum jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu
Pracy i reprezentuje jednostkę na zewnątrz.
3. Dyrektora podczas nieobecności zastępuje jego zastępca.
4. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Zarząd Powiatu.
§7
Pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w Centrum w myśl przepisów prawa pracy jest
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

§8

Dyrektor Centrum składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności Centrum oraz
przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
§9
1. Przy Centrum działa Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
2. Przewodniczącego i Członków Zespołu powołuje i odwołuje Starosta.
3. Centrum współpracuje i prowadzi obsługę techniczną Powiatowego Zespołu ds.
Orzekania o Niepełnosprawności.
§ 10
1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o ustawę o finansach
publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy.
3. Nadzór nad gospodarką finansową Centrum sprawuje Dyrektor Centrum.

Postanowienia końcowe
§ 11
Strukturę organizacyjną i szczegółowy zakres zadań Centrum określa opracowany przez
Dyrektora regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu w Kraśniku.
§ 12
Zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane w trybie określonym do jego nadania.

