
  

UCHWAŁA NR XXXVII/228/2021 

RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO 

z dnia 26 marca 2021 r. 

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 920) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, stanowiący załącznik  

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/169/2013 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Krzysztof Krasiński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 kwietnia 2021 r.

Poz. 1380



Załącznik do uchwały Nr XXXVII/228/2021 

Rady Powiatu Sokólskiego 

z dnia 26 marca 2021 r. 

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, zwane dalej „PCPR”, działa w szczególności na 

podstawie: 

1) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282); 

2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876); 

3) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(Dz.U. z 2020 r. poz. 821); 

4) Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407); 

5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426); 

6) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218); 

7) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) 

8) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256); 

9) Ustawy z dnia 17 czerwca 1960 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r.  

poz. 1427); 

10) Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305); 

11) Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217); 

12) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781); 

13) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016); 

14) niniejszego statutu; 

15) regulaminu organizacyjnego PCPR; 

16) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji 

rządowego programu "Dobry start" (Dz.U. z .2018 r. poz. 1061 z późn. zm.) 

17) innych aktów prawnych właściwych do zakresu prowadzonych spraw. 

§ 2. 1. PCPR jest jednostką budżetową Powiatu Sokólskiego w rozumieniu ustawy o finansach 

publicznych. 

2. Siedzibą PCPR jest miasto Sokółka ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8. 

3. Obszarem działania PCPR jest teren Powiatu Sokólskiego. 

§ 3. PCPR jako samorządowa jednostka organizacyjna realizuje zadania własne powiatu, zadania zlecone 

ustawowo, zadania określone uchwałami organów powiatu oraz wynikające z przepisów prawa, w zakresie: 

a) pomocy społecznej, 

b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

c) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 
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d) przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Rozdział II 

Zarządzanie i organizacja PCPR 

§ 4. 1. Funkcjonowanie PCPR opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego 

podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności pracowników za wykonywanie 

powierzonych zadań. 

2. Działalnością PCPR kieruje Dyrektor zatrudniany przez Zarząd Powiatu. 

3. W czasie nieobecności Dyrektora kierownictwo sprawuje pracownik PCPR posiadający odpowiednie 

upoważnienie. 

4. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora jest Starosta Sokólski. 

5. Dyrektor organizuje pracę PCPR i sprawuje nadzór nad realizacją zadań w szczególności: 

a) wdrażanie struktury organizacyjnej, 

b) prowadzenie polityki kadrowej, 

c) sporządzanie planów finansowych i ich realizacja, 

d) planowanie i wytyczanie kierunków działań PCPR. 

6. Dyrektor PCPR jest w stosunku do pracowników zwierzchnikiem służbowym i reprezentantem 

pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. 

7. Dyrektor wydaje z upoważnienia Starosty decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach w 

zakresie spraw powierzonych PCPR. 

8. Dyrektor działa na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu z zakresu zadań realizowanych przez PCPR i ponosi 

odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania jednostki. 

9. Dla realizacji zadań PCPR Dyrektor jest uprawniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, 

regulaminów i instrukcji, jak również może powoływać zespoły i komisje zadaniowe. 

10. Dyrektor zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. 

11. Dyrektor składa Radzie Powiatu sprawozdania z działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział III 

Gospodarka finansowa 

§ 5. 1. PCPR prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. 

2. Podstawą działalności finansowej PCPR jest roczny plan finansowy. 

3. PCPR prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami. 

4. Procedury ustalania i zmian planu finansowego określają odrębne przepisy. 

5. Dla realizacji zadań statutowych PCPR pozyskuje środki finansowe z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z innych funduszy celowych oraz ze środków Unii Europejskiej i 

innych źródeł określonych odrębnymi przepisami. 

6. Nadzór nad gospodarką finansową PCPR sprawuje Dyrektor. 

7. Majątek PCPR jest mieniem Powiatu Sokólskiego i może być wykorzystywany jedynie do realizacji 

celów związanych z działaniami statutowymi. 
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Rozdział IV  

Postanowienia końcowe 

§ 6. 1. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres działań PCPR określa regulamin organizacyjny 

uchwalony przez Zarząd Powiatu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego. 

3. Zmiany w statucie dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia. 
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