
UCHWAŁA NR  XVI /118/2012

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia 28 marca 2012 roku.

w sprawie:  nadania  Statutu Powiatowemu  Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

               Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592r. z późn. zm.) w związku  z art. 11 ust. 2 ; art. 12 ust. 2 ustawy z  
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157,  poz. 1240 z późn. zm.) 
Rada Powiatu Wągrowieckiego  uchwala, co następuje:

§ 1. Powiatowemu  Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu nadaje się Statut stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLV/239/2006  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 czerwca 2006 
roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie  w Wągrowcu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 

Rady Powiatu  Wągrowieckiego

_____________________

Tadeusz Synoracki



Uzasadnienie 

do uchwały  NR XVI /118/ 2012 
Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 28 marca 2012  roku.

         Zgodnie z art. 11 ust. 2  ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240 ze zm.) jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej  
nazwę, siedzibę i przedmiot działalności.

         Przedmiotem działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest realizacja zadań powiatu 
wynikająca  z ustaw :  o pomocy społecznej , o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych  oraz wykonywanie zadań  wynikających  z projektów i programów wprost  związa-
nych z realizacją zadań ustawowych.

W związku ze zmianą przepisów oraz mając na uwadze art. 241 ust. 2 ustawy o wspieraniu  
rodzinny i systemie pieczy zastępczej  z dnia 9 czerwca 2011 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Wągrowcu  zostało wyznaczone do realizacji z dniem 1 stycznia 2012 roku zadań organizatora ro-
dzinnej pieczy zastępczej  w Powiecie Wągrowieckim.

 Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.



Załącznik do uchwały Nr  XVI /118/ 2012 
Rady Powiatu Wągrowieckiego  z dnia  28 marca 2012 roku.

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

§  1. Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Wągrowcu, zwane dalej Centrum, jest jednostką  orga-
nizacyjną Powiatu Wągrowieckiego, działającą  w formie jednostki budżetowej.

§ 2. Siedziba Centrum znajduję się w Wągrowcu.

§ 3. W strukturach Centrum , jako wewnętrzne wydzielone komórki organizacyjne, funkcjonują: 

1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej , którego działalność prowadzona jest  również w hostelu 
w Antoniewie;

2) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, którego działalność  prowadzona 
jest w Wągrowcu.

§ 4. Przedmiotem działalności  Centrum  jest wykonywanie  zadań  powiatu:
1)  określonych w  ustawach:
a. z dnia 12 marca 2004 roku   o pomocy społecznej  ( t.j.  Dz.U. 2009 Nr 175 poz. 1362 

ze zmian.);   
b. z dnia  29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180 poz. 1493 

ze zmian.);
c. z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-

pełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),
d. z dnia 9 czerwca 2011 roku  o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 

2011 r. Nr 149 poz.88 ze zm.);
2) wynikających  z projektów   i programów wprost  związanych z realizacją zadań ustawowych. 

§ 5.  Centrum  realizuje zadania  organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim. 

§ 6.  Centrum prowadzi gospodarkę finansową  na zasadach  przewidzianych w ustawie z dnia 27 
sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych.

§ 7. Całokształtem działalności Centrum, z zastrzeżeniem § 8,   kieruje zgodnie z  zasadą  jednooso-
bowego kierownictwa  dyrektor  zatrudniany przez Zarząd Powiatu, 

§ 8. Przewodniczący  Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności reprezentuje 
zespół  na zewnątrz oraz  organizuje jego obsługę  administracyjno-biurową.

§ 9. W celu realizacji  zadań  statutowych  Centrum współpracuje z  organami administracji  rządowej, 
samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołem  katolickim i innymi kościołami, związkami wy-
znaniowymi,  fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami, osobami prawnymi i fizycznymi. 

§ 10. Zasady funkcjonowania Centrum,  strukturę organizacyjną oraz  szczegółowe  zadania komórek 
organizacyjnych  określa  Regulamin Organizacyjny  zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Wągrowiec-
kiego.

§ 11.  Zmian  Statutu dokonuje się  w trybie właściwym  dla jego uchwalenia. 


