Uchwała Nr XXV/245/2008
Rady Powiatu
w Tarnowskich Górach
z dnia 27 maja 2008 roku
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach.
Na podstawie art. 20 ust. 2, art. 21 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 ze zm.)
Rada Powiatu
uchwala:
§1
Nadać statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o treści:
„Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach”
DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, zwane dalej PCPR, jest
jednostką organizacyjną Powiatu Tarnogórskiego zwanego dalej Powiatem, nie posiadającą
osobowości prawnej.
2. Siedzibą PCPR są Tarnowskie Góry.
3. Terenem działalności PCPR jest obszar powiatu tarnogórskiego.
4. PCPR działa na podstawie:
a.
przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. nr 64,
poz. 593 ze zm.),
b.
przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
nr 249, poz. 2104),
c. przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
nr 142, poz.1592 ze zm.),
d. niniejszego statutu.
DZIAŁ II. ZADANIA PCPR
1.

PCPR realizuje zadania Powiatu w zakresie pomocy społecznej oraz inne zadania wynikające
z następujących ustaw:
a.
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. nr 123, poz. 776 ze zm.),
b.
ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997r. nr 142, poz. 950 ze
zm.),
c.
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.),
d.
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r.
nr 180, poz.1493 ze zm.).

2.

PCPR realizuje zadania własne Powiatu z zakresu pomocy społecznej, w tym w szczególności:
a.
opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób
niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
b.
prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
c.
organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz wypłacanie

d.

e.
f.

g.
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o.
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q.
3.

wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej
opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym,
zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki
rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnoopiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży, w tym
placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także tworzenie i wdrażanie
programów pomocy dziecku i rodzinie,
pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w całodobowych
placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych, również na terenie
innego powiatu,
przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego
i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze
oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolnowychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii
zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do
życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki
szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki
socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
mających braki w przystosowaniu się,
pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status
uchodźcy,
prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym
oraz umieszczanie w nich skierowanych osób,
prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz
powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej,
udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach,
szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej z terenu powiatu,
podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie
i realizacja programów osłonowych,
sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,
sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej.

PCPR realizuje zadania administracji rządowej wykonywane przez Powiat z zakresu pomocy
społecznej, w tym w szczególności:
a.
pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te
osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
b.
prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
c.
realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na
celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój
specjalistycznego wsparcia,
d.
udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003r.
o cudzoziemcach, pomocy w zakresie interwencji kryzysowej (Dz. U. z 2006r. nr 234,
poz.1694 ze zm.),
e.
finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz
w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców,

f.

realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym zlecanie
realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjnoopiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego.

4.

Do zadań własnych Powiatu, realizowanych przez PCPR, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy w szczególności:
a.
tworzenie i prowadzenie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
b.
prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.

5.

Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat i PCPR wynikających
z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy w szczególności:
a.
tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie,
b.
opracowywanie i realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc w rodzinie.

6.

Do zadań Powiatu realizowanych przez PCPR w zakresie wynikającym z ustawy z dnia
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych – w szczególności należy:
a.
opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania
problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób
niepełnosprawnych,
b.
podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności,
c.
opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności
oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa,
d.
współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób,
e.
dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
f.
dofinansowanie:
- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
- likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
- rehabilitacji dzieci i młodzieży.

7.

Do zadań Powiatu realizowanych przez PCPR w zakresie wynikającym z ustawy z dnia
24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji
wojennych i okresu powojennego należy:
a.
świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie
w drodze wyjątku emerytur i rent,
b.
analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie
w tym zakresie stosownych inicjatyw.

8.

Do zadań PCPR należy także:
a.
wykonywanie zadań Powiatu z zakresu pomocy społecznej, określonych
w porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej,
b.
współdziałanie z prowadzącymi działalność na terenie Powiatu organizacjami
społecznymi, Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi,
fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu
realizacji określonych zadań z zakresu pomocy społecznej,
c.
planowanie budżetu na realizację oraz wnioskowanie o przyznanie środków,
d.
sporządzanie i przekazywanie obowiązujących sprawozdań dotyczących wydatkowania
środków i realizacji zadań,

e.
f.

kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia
niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami,
sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
i rodzinnej opieki zastępczej.

DZIAŁ III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PCPR
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.

Dyrektor PCPR jest zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Powiatu.
Dyrektor jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli oraz
do dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem PCPR, wobec wszystkich
władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków w tym również do występowania
i prowadzenia w imieniu Powiatu Tarnogórskiego spraw przed sądami w charakterze strony,
wnioskodawcy, uczestnika postępowania, z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw.
W ramach udzielonego pełnomocnictwa Dyrektor PCPR zaciąga zobowiązania finansowe do
wysokości środków określonych w planie finansowym jednostki.
Dyrektor reprezentuje PCPR na zewnątrz.
W celu realizacji jednostki Dyrektor PCPR jest uprawniony do podejmowania decyzji w formie
zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w PCPR.
Dyrektor organizuje pracę PCPR i sprawuje nadzór nad realizacją zadań PCPR.
PCPR posiada regulamin organizacyjny uchwalony przez zarząd powiatu.
Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w PCPR regulują przepisy ustawy
z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1593 ze
zm.)
Dyrektor PCPR realizuje w szczególności następuje zadania:
a.
współpracuje z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci pozbawionych
całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,
b.
przedkłada sądowi, co najmniej raz w roku, wykaz rodzin zastępczych niespokrewnionych,
c.
może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne,
d.
składa radzie powiatu coroczne sprawozdanie z działalności PCPR oraz przedstawia
wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

DZIAŁ IV. GOSPODARKA FINANSOWA PCPR
1.
2.
3.
4.
5.

PCPR prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Powiatu Tarnogórskiego,
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.
Podstawą gospodarki finansowej PCPR jest roczny plan finansowy obejmujący dochody
i wydatki jednostki.
PCPR prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi jednostek budżetowych.
PCPR posiada wyodrębniony rachunek bankowy.
PCPR do realizacji swoich zadań może pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł.

DZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.

W sprawach nie uregulowanych statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.
Wszelkie zmiany niniejszego statutu przeprowadza się w trybie przewidzianym dla jego
uchwalenia.
Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez Radę Powiatu Tarnogórskiego.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

