
Uchwata NrXXI/126 /12 
Rady Powiatu w Mogilnie 
z dnia 30 marca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Mogilnie 

Na podstawie art.11 ust. 2 oraz art.12 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998r. o samorzq^dzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z poz.zm.) 
Rada Powiatu uchwala, co nast^puje: 

Uchwala si? Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zgodnie z 
zat^cznikiem do niniejszej uchwaly. 

Traci moc Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie stanowi^cy 
zat^cznik nr 4 do uchwaty Rady Powiatu w Mogilnie Nr XXXlV/203/09 z dnia 22 maja 
2009r. w sprawie uchwalenia Statutow: Powiatowego Urz^du Pracy w Mogilnie, 
Zarz^du Drog Powiatowych w Mogilnie, Domu Pomocy Spolecznej w Siemionkach 
oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

§ 1 

§ 2 
Wykonanie uchwaty powierza si§ Zarzqdowi Powiatu. 

§ 3 

§ 4 
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 



UZASADNIENIE 

do uchwaly Nr XXI/ 126/12 Rady Powiatu w Mogilnie z dnia 30 marca 2012r. w 
sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Mogilnie 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w IVlogilnie jest budzetow^ jednostk^ 
organizacyjn^ Powiatu Mogilehskiego. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240z poz. zm.) 
jednostka budzetowa dziala na podstawie statutu okreslaj^cego w szczegolnosci jej 
nazw?, siedzib? i przedmiot dzialalnosci. Organem wtasciwym do nadania statutu 
jest organ stanowi^cy jednostki samorz^du terytorialnego - w niniejszej sprawie 
Rada Powiatu w Mogilnie. 

W zwi^zku ze zmianami przepisow reguluj^cych zakres dziatania P C P R , w 
tym w szczegolnosci ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zast^pczej (Dz. U. z 2011r., Nr 149, poz.887 ze zm.) wprowadza si? 
statut w brzmieniu stanowi^cym zat^cznik do uchwaiy. 

W zwi^zku z powyzszym podj?cie uchwaiy w przedmiotowej sprawie jest 

uzasadnione. 



Zal^cznik do 
UchwafyNrXXI /126 /12 
Rady Powiatu w Mogilnie 
z dnia 30 marca 2012r. 

STATUT 
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE 

w Mogilnie 

ROZDZIAL I 

Postanowienia ogolne. 

§ 1 . 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie zwane dalej ..Centrum", 
utworzone uchwaiy Rady Powiatu w Mogilnie Nr XXXIV/202/09 z dnia 22 maja 
2009r., dziala na podstawie: 

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

2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zast?pczej (Dz.U.Nr 149, poz 887 z pozn. zm.), 

3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz^dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1592 z pozn. zm.), 

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

5. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz 
zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z pozn. 
zm.), 

6. ustawy z dnia 26 pazdziernika 1982r. o post?powaniu w sprawach nieletnich 
(Dz.U. z 2010r. Nr 33, poz 178 z pozn. zm.), 

7. ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 
1994 r. Nr 111, poz. 535 z pozn. zm.), 

8. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 
Nr 180, poz. 1493 z pozn. zm.). 

9. ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuhczy (Dz.U. Nr 189, 
poz. 1493 z pozn. zm.), 

10. innych obowi^zuj^cych aktow prawnych, 
11. niniejszego Statutu. 

1. Centrum jest jednostka budzetowa Powiatu Mogiienskiego. 
2. Siedzib^ Centrum jest Mogiino, a terenem jego dzialania Powiat Mogilehski. 

§ 2 . 



ROZDZIAL II 

Zadania Centrum. 

§ 3 . 

1. Centrum realizuje okreslone ustawq^ zadania wtasne Powiatu, zadania zlecone 
ustawowo, zadania okreslone uchwatami organow Powiatu oraz wynikaj^ce z 
przepisow prawa z zakresu: 

a) pomocy spotecznej, 
b) pieczy zast^pczej, 
c) rehabilitacji spotecznej osob niepetnosprawnych, 
d) przeciwdzialania przemocy w rodzinie, 
e) wykluczenia spotecznego, 
f) demoralizacji nieletnich. 

2. Centrum na podstawie zarz^dzenia Starosty wykonuje zadania organizatora 
rodzinnej pieczy zast?pczej. 

3. Przy realizacji zadah Centrum wspolpracuje z jednostkami organizacyjnymi 
Powiatu, z jednostkami samorz^dow terytorialnych, z administracjq^ rz^dow^, z 
organizacjami pozarz^dowymi i innymi podmiotami. 

4. Centrum koordynuje realizacj? powiatowej strategii rozwiazywania problemow 
spotecznych. 

5. Szczegotewy zakres dziatania Centrum okresia „Regulamin Organizacyjny" 
Centrum uchwalany przez Zarz^d Powiatu. 

6. Prawa i obowi^zki pracownikow Centrum regulujq_ przepisy o pracownikach 
samorzqdowych i przepisy Kodeksu pracy. 

1. Centrum kieruje jednoosobowo Kierownik, reprezentuj^c jednostk? na 
zewnqtrz i ponosz^c odpowiedzialnosc za cabksztalt jej dziatalnosci. 

2. Kierownika Centrum powotuje i odwotuje Zarz^d Powiatu. 
3. Zwierzchnikiem stuzbowym kierownika Centrum jest Starosta. 
4. Kierownik kieruje Centrum przy pomocy pracownikow jednostki. 
5. Kierownik Centrum jest zwierzchnikiem stuzbowym pracownikow Centrum i 

Kierownikow jednostek podlegtych Centrum. 
6. Kierownik Centrum jest w stosunku do pracownikow zwierzchnikiem 

stuzbowym i reprezentantem pracodawcy w rozumieniu przepisow Kodeksu 
pracy. 

7. Podczas nieobecnosci Kierownika Centrum, dziatalnosci^ jednostki kieruje 
wyznaczony pracownik Centrum. ,̂  

ROZDZIAL III 

Zarzq^dzanie i organizacja Centrum. 

§ 4 . 



ROZDZIAL IV 

Gospodarka finansowa Centrum 

§ 5 . 

1. Centrum prowadzi gospodark? finansowy na zasadacii okreslonych dia 
jednostek budzetowych. 

2. Podstaw^ gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy 
obejmuj^cy dochody i wydatki. 

3. Wydatki Centrum pokrywane s ^ bezposrednio z budzetu Powiatu, a dochody 
uzyskane odprowadzane s ^ na rachunek dochodow Powiatu. 

4. Centrum prowadzi rachunkowosc i sprawozdawczosc zgodnie z przepisami 
dotycz^cymi jednostek budzetowych. 

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie maj^ wtasciwe przepisy 
prawa. 

Zmiany Statutu dokonywane s ^ w trybie przewidzianym do jego uchwalenia. 

ROZDZIAL V 

Postanowienia koncowe 

§ 6 . 

§ 7 . 


