
 

 

UCHWAŁA Nr XI/89/2012 

RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO 

z dnia 23 lutego 2012 r. 

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie  

w Powiecie Warszawskim Zachodnim.  

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Powiatu Warszawskiego Zachod-

niego uchwala, co następuje:  

§ 1. Nadaje się Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim statut  

w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Warszawskiego Zachodniego.  

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/196/2006 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 czerwca 

2006r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim  

Zachodnim oraz Uchwała Nr XX/169/2009 z dnia 24 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały  

Nr XXVI/196/2006 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 23 czerwca 2006r. w sprawie nadania 

Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego.  

 

 Przewodniczący Rady: 

Jerzy Wójcik 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 czerwca 2012 r.

Poz. 4504



Załącznik 

do Uchwały Nr XI/89/2012 

Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego 

z dnia 23 lutego 2012r. 

 

STATUT 

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE 

W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM 

 

§ 1. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwane dalej Centrum działa na podstawie:  

1. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), 

2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149,  

poz. 887), 

3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-

sprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), 

4. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. 

zm.), 

5. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375), 

6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), 

7. ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), 

8. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 

zm.), 

9. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 

1071 z późn. zm.), 

10. uchwały nr IV/21/99 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 22 stycznia 1999r. w sprawie 

utworzenia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

11. innych obowiązujących aktów prawnych, 

12. niniejszego Statutu. 

§ 2. 

1. Terenem działania Centrum jest obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

2. Siedzibą centrum jest Ożarów Mazowiecki. 

§ 3. 

Centrum jest samodzielną jednostką budżetową Powiatu Warszawskiego Zachodniego. 

§ 4. 

1. Przedmiotem działania Centrum jest realizacja zadań Powiatu z zakresu: 

a. pomocy społecznej (zarówno zadań własnych powiatu, jak i zleconych z zakresu administracji rządowej, 

należących do właściwości powiatu), 

b. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

c. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

d. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 

e. ochrony zdrowia psychicznego. 

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.  
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3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje zadania własne powiatu, określone w obowiązujących 

aktach prawnych, zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Radę Powiatu. 

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wykonuje zadania zlecone powiatowi, zgodnie z ustaleniami przeka-

zanymi w tej sprawie przez organy administracji rządowej. 

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie może prowadzić ośrodki opiekuńcze oraz inne placówki pomocnicze 

o zasięgu powiatowym. 

§ 5. 

1. Powiat Warszawski Zachodni finansuje realizację zadań własnych, zapewnia warunki ich realizacji, w tym 

środki na wynagrodzenie pracowników Centrum. 

2. Wojewoda oraz inne organy administracji rządowej, zlecające powiatowi zadania z zakresu pomocy  

społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, zapewniają środki na realizację zadań zleconych, w tym 

w odpowiedniej części na utrzymanie Centrum. 

§ 6. 

1. Centrum kieruje Dyrektor, którego powołuje Zarząd Powiatu, po przeprowadzeniu procedury konkursowej. 

2. Dyrektor Centrum upoważniony jest przez Starostę do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie 

wykonywanych zadań. 

3. Dyrektor Centrum jest pracodawcą dla zatrudnionych w tej jednostce pracowników. 

§ 7. 

1. Bieżący nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Starosta.  

2. Wojewoda sprawuje nadzór i kontrolę nad Centrum w zakresie realizowanych przez Centrum zadań pomocy 

społecznej. 

§ 8. 

W celu realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej Centrum współ-

pracuje z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyzna-

niowymi, Kościołem katolickim i innymi kościołami oraz innymi podmiotami aktywnymi w sferze socjalnej. 

§ 9. 

Centrum w uzgodnieniu z Radą Powiatu, może zlecić stowarzyszeniom, fundacjom oraz innym podmiotom 

realizację określonych zadań pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej, przyznając na ten cel środki pieniężne. 

§ 10. 

Dyrektor Centrum składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności Centrum, oraz przedstawia 

zestawienie potrzeb w zakresie pieczy zastępczej. 

§ 11. 

Organizację oraz zadania Centrum określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Centrum,  

zatwierdzony Uchwałą Zarządu Powiatu. 

§ 12. 

Statut Centrum i wszelkie jego zmiany zatwierdzane są uchwałą Rady Powiatu. 

 

 Przewodniczący Rady: 

Jerzy Wójcik 
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