UCHWAŁA NR X/62/2011
RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO
z dnia 21 grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem
Mazowieckiem
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173. poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z
2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr
217, poz. 1281), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020,
Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 201, poz. 1183), art. 19
pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 65, poz. 554,
Nr 157, poz. 1241,Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz.
1738, z 2010r. Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, z 2011r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622) i
art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 Nr 14, poz. 92, Nr 223, poz. 1463,
Nr 227, poz. 1505, Nr 237, poz. 1652, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 802, Nr 98, poz.
817, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010r. nr 28, poz. 223, Nr 40, poz. 223) uchwala
się, co następuje:
§ .1 Uchwala się statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem
Mazowieckiem w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ .2 Uchyla się uchwałę Nr XXVI/229/06 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia
30 czerwca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowego Cemtrum Pomocy Rodzinie w
Wysokiem Mazowieckiem (Dz.Urz.Woj.Podl. Nr 199, poz. 1936, z 2008 r. Nr 184, poz. 1826,
z 2010 r. Nr 23. poz. 431).
§ .3 Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu.
§ .4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

do
Uchwały Nr X/62/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 21 grudnia 2011 roku
STATUT
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ .1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem zwane dalej
„Centrum” działa na podstawie:
)1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1592 z późn. zm.),
)2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362
z późn. zm.),
)3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm. ),
)4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1362
z późń. zm.),
)5 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej (Dz. U.
Nr 149, poz. 887),
)6 innych ustaw lub przepisów wykonawczych normujących zagadnienia powierzone
Centrum,
)7 niniejszego statutu,
)8 uchwały Nr VI/34/99 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 31 maja 1999 roku
w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem
Mazowieckiem.
§ .2 1. Siedziba Centrum mieści się w Wysokiem Mazowieckiem.
.2 Obszarem działania jest teren powiatu wysokomazowieckiego.
.3 Centrum używa na tablicach, pieczątkach, ogłoszeniach oraz do korespondencji
nazwy „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem”.
ROZDZIAŁ II
Przedmiot i zakres działania PCPR
§ .3 1. Przedmiotem działalności Centrum jest realizacja zadań powiatu w zakresie
pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych, systemu pieczy zastępczej oraz
innych spraw należących do zakresu działania powiatu jako zadań z zakresu administracji
rządowej okerślonych ustawami i przypisanymi do realizacji Centrum.

.2 Podstawą działalności Centrum jest realizacja zadań powiatu określonych
w szczególności w:
)1 Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362
z późn. zm.),
)2 Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
soób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
)3 Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęczej (Dz. U.
Nr 149, poz. 887),
)4 Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
poz. 1493 z późn. zm.)
oraz innych ustaw i aktów wykonawczych przewidzianych do realizacji Centrum.
ROZDZIAŁ III
Zarządzanie i organizacja
§ .4 1. Centrum kieruje, organizuje jego pracę, oraz reprezentuje go na zewnątrz
kierownik zatrudniany i zwalniany przez zarząd powiatu.
.2 Kierownik kieruje działalnością Centrum samodzielnie w ramach obowiązujących
przepisów.
.3 Kierownik wydaje zarządzenia i polecenia w sprawach dotyczących funkcjonowania
Centrum.
.4 Kierownik wykonuje wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy.
.5 W Centrum funkcjonuje zespół do spraw pieczy zastępczej.
.6 Szczegółowy zakres funkcjonowania oraz strukturę organizacyjną Centrum określa
regulamin organizacyjny.
§ .5 Centrum współpracuje, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi
i pozarządowymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi,
osobami fizycznymi i prawnymi oraz ze środowiskiem lokalnym, sądami i ich organami
pomocniczymi, Policją, instytucjami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.
ROZDZIAŁ IV
Mienie i gospodarka finansowa
§ .6 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek
organizacyjnych samorządu terytorialnego.
.2 Centrum zarządza powierzonym mieniem i zapewnia jego należyte wykorzystanie.
.3 Centrum samodzielnie prowadzi obsługę finansowo-księgową realizowanych
przez siebie zadań.
.4 Podstawę gospodarki finansowej Centrum stanowi plan finansowy, zatwierdzony
przez Radę Powiatu Wysokomazowieckiego.
.5 Centrum posiada odrębny rachunek bankowy.

ROZDZIAŁ V
Nadzór nad działalnością PCPR
§ .7 Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego.
ROZDZIAŁ VI
Postanowienia końcowe
§ .8 W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie właściwe
przepisy prawa.
§ .9 Zmiany niniejszego statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.
Przewodniczący Rady
Dorota Łapiak

