
UCHWAŁA NR XVIII/165/2012
RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 11, art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Nadaje się Statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju w brzmieniu określonym 
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Powiatu w Busku-Zdroju Nr XXXVIII/288/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. 
w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Busku-Zdroju. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Krzysztof Gajek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/165/2012 

Rady Powiatu w Busku-Zdroju 

z dnia 27 kwietnia 2012 r. 

STATUT 
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE 

w Busku-Zdroju 

Rozdział I

Postanowienia ogólne 

§ 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju zwane dalej „Centrum”, utworzone Uchwałą Rady 
Powiatu w Busku-Zdroju Nr V/26/99 z dnia 26 lutego 1999 roku, działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 roku 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 
z poźn. zm.). 

3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. 
zm.). 

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

5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). 

6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 
z późn. zm.). 

7. Innych obowiązujących aktów prawnych. 

8. Niniejszego Statutu. 

§ 2. 1. Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu Buskiego działającą w formie jednostki budżetowej. 

2. Siedzibą Centrum jest miasto Busko-Zdrój al. Mickiewicza 27, a terenem jego działania powiat buski. 

3. Centrum używa pieczęci o treści „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, Al. Mickiewicza 
27, 28-100 Busko-Zdrój”. 

4. Centrum wpisane jest do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej „REGON” 
pod Nr 292380708. 

5. Na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego dysponuje Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP 655-17-70-
412. 

6. Centrum posiada własny rachunek bankowy. 

7. Ilekroć w Statucie jest mowa o; 

a) „Powiecie” – należy przez to rozumieć Powiat Buski, 

b) „Radzie Powiatu” – należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Busku-Zdroju, 

c) „Zarządzie Powiatu” – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Busku -Zdroju, 

d) „Centrum” – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, 

e) „Staroście” – należy przez to rozumieć Starostę Buskiego. 

§ 3. Organem założycielskim Centrum jest Rada Powiatu. 
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Rozdział II
Cele i zadania Centrum 

§ 4. 1. Centrum realizuje określone ustawami zadania własne i zadania zlecone Powiatu, z zakresu: 

a) pomocy społecznej, 

b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

c) rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 

d) przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

2. Centrum na podstawie Zarządzenia Starosty wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

3. Przy realizacji zadań Centrum współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, z jednostkami 
samorządów terytorialnych, z administracją rządową, z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. 

4. Centrum koordynuje realizację powiatowej strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych. 

5. Szczegółowy zakres działania Centrum, określa „Regulamin Organizacyjny” uchwalany przez Zarząd 
Powiatu. 

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja Centrum 

§ 5. 1. Centrum kieruje jednoosobowo Dyrektor, reprezentując jednostkę na zewnątrz i ponosząc 
odpowiedzialność za całokształt jej działalności. 

2. Dyrektora Centrum zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu. 

3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Centrum jest Starosta. 

4. Dyrektor kieruje Centrum przy pomocy pracowników jednostki. 

5. Dyrektor Centrum jest w stosunku do pracowników zwierzchnikiem służbowym i reprezentantem 
pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. 

6. Podczas nieobecności Dyrektora Centrum, działalnością jednostki kieruje wyznaczony pracownik Centrum. 

7. Zakres zastępstwa obejmuje zadania i kompetencje Dyrektora Centrum z wyłączeniem czynności 
wymagających upoważnienia Starosty bądź Zarządu Powiatu. 

8. Starosta może upoważnić Dyrektora Centrum do wydawania w jego imieniu indywidualnych decyzji 
administracyjnych z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej, należących do właściwości Powiatu. 

9. Starosta może upoważnić Dyrektora Centrum do zawierania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych 
w sprawach dotyczących pieczy zastępczej. 

10. Nadzór nad działalnością pieczy zastępczej oraz działalnością domów pomocy społecznej funkcjonujących 
w Powiecie sprawuje Starosta przy pomocy Centrum. 

Rozdział IV
Gospodarka finansowa Centrum 

§ 6. Centrum prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan uchwalony przez Radę Powiatu 
w uchwale budżetowej na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych i ustawie o rachunkowości. 

Rozdział V
Postanowienia końcowe 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa. 

§ 8. Wszystkie zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane uchwałą Rady Powiatu. 

—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 3Id: 706FAEAB-4736-4555-90C9-3F5B464036EA. Podpisany



Uzasadnienie

Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm). Projekt niniejszej uchwały jest konsekwencją tej 
ustawy. Powierza ona Powiatowi realizację nowych zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej. 

Nadanie nowego Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju wprowadzi i usytuuje 
nałożone ustawą zagadnienia, w jednostce organizacyjnej samorządu powiatu powołanej do realizacji zadań 
z zakresu pomocy społecznej w powiecie. 
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