Załącznik do Uchwały
nr 158/XVI/2016
Rady Powiatu
w Płocku
z 1 lipca 2016 roku

STATUT
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Płocku

Płock, lipiec 2016 rok
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Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, zwane dalej „Centrum” jest samodzielną,
budżetową jednostką organizacyjną powiatu płockiego podporządkowaną bezpośrednio
Zarządowi Powiatu.
§2
1.

Centrum działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1445 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1202 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163
z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych
oraz ich rodzin (Dz. U. z 2015 r. poz. 840 z późn. zm.);
5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016
r. poz. 546 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.);
7) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(Dz. U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.);
8) ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm.);
9) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz.
2082 z późn. zm.);
10) ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. z 1993 r. Nr 17,
poz. 78 z późn. zm.);
11) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz.U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.);
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12) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Dz.U. z 2014 r. poz. 382 z późn. zm.);
13) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2016 r. poz.
224 z późn. zm.);
14) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz.
114 z późn. zm.);
15) 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.);
16) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.);
17) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn. zm.);
18) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn.
zm.);
19) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.);
20) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330
z późn. zm.);
21) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.);
22) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2135 z późn. zm.);
23) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz. U. z 2015
r. poz. 2058 z późn. zm.);
24) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650
z późn. zm.);
25) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 680 z późn. zm.);
26) przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
i samorządowych jednostek budżetowych;
27) przepisów wykonawczych do w/w ustaw;
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28) innych ustaw, nakładających na Centrum obowiązki będące w zakresie zadań
własnych lub zleconych Powiatu;
29) niniejszego Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Centrum.

Rozdział II
Siedziba i obszar działania Centrum
§3
Siedzibą Centrum jest miasto Płock a obszarem jego działania jest powiat płocki.

Rozdział III
Zarządzanie Centrum
§4
Centrum kieruje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku, reprezentując
jednostkę na zewnątrz i ponosząc odpowiedzialność za całokształt jego działalności.
§5
Dyrektor, z upoważnienia Starosty, wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych
sprawach z zakresu pomocy społecznej, należących do właściwości powiatu oraz Starosty.
§6
Dyrektor składa Radzie Powiatu w Płocku coroczne sprawozdania z działalności Centrum
oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
§7
Szczegółową

organizację

i

zasady

funkcjonowania

Centrum

określa

Regulamin

Organizacyjny Centrum uchwalony przez Zarząd Powiatu w Płocku.
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Rozdział IV
Przedmiot działalności Centrum
§8
1. Do działania Centrum należą określone przepisami prawa zadania własne powiatu oraz
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z obszaru pomocy społecznej, pieczy
zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
2. W realizacji swoich zadań Centrum współpracuje z wydziałami i innymi jednostkami
organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Płocku, organami administracji rządowej
i samorządowej

oraz

na

zasadzie

partnerstwa

z

organizacjami

społecznymi

i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi
oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
3. Zlecenie realizacji zadań Centrum z zakresu pomocy społecznej następuje m.in. w trybie
i na zasadach ustalonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz

ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział V
Gospodarka finansowa Centrum
§9
Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek
budżetowych.

Strona 5 z 6

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 10
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawne.
§ 11
Zmiany statutu dokonuje Rada Powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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