Załącznik
do Uchwały Nr XVII/10/08
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 28 marca 2008 r.
STATUT
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Zduńskiej Woli
I. Postanowienia ogólne
§1
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1592 z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593
z późn.zm.);
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn.zm.);
4. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm);
5. Uchwały Nr VIII/70/99 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 7 maja 1999 r.
w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli;
6. Innych przepisów prawa;
7. Niniejszego statutu.
§2
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli zwane dalej „Powiatowe
Centrum” jest jednostką organizacyjną Powiatu, wykonującą zadania Powiatu z zakresu pomocy
społecznej, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Siedzibą Powiatowego Centrum jest miasto Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 3 a.
3. Obszar działania Powiatowego Centrum obejmuje teren Powiatu Zduńskowolskiego.
II. Cele i zadania Powiatowego Centrum
§3
Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez Powiatowe
Centrum należy w szczególności:
1. Opracowanie 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 oraz jej
realizacja – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
2. Organizowanie specjalistycznego poradnictwa i udzielanie informacji o prawach
i uprawnieniach;
3. Zapewnienie osobom i rodzinom podejmującym się funkcji rodziny zastępczej

odpowiedniego przygotowania i szkolenia, udzielanie pomocy finansowej na częściowe
pokrycie kosztów utrzymania dzieci w nich umieszczonych oraz wypłacanie wynagrodzenia
z tytułu świadczonej opieki i wychowania lub pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka
niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym rodzinom zastępczym;
4. Organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, placówek
opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży, w tym placówek wsparcia
dziennego o zasięgu ponadgmninnym w celu zapewnienia opieki i wychowania dzieciom
całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, a także tworzenie i wdrażanie
programów pomocy dziecku i rodzinie;
5. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej pokrywania kosztów utrzymania dzieci z terenu
powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych i całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych, również na terenie innego powiatu;
6. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy pieniężnej na
usamodzielnienie oraz 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 szkolno-wychowawcze specjalne ośrodki wychowawcze,
młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobowa opiekę lub młodzieżowe ośrodki
wychowawcze;
7. Objęcie wszechstronną opieką osoby opuszczające 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, osoby
posiadające status uchodźcy poprzez pomoc w adaptacji oraz integracji ze środowiskiem;
8. Prowadzenie i rozwój infrastruktury ponadgminnych domów pomocy społecznej oraz
umieszczanie w nich skierowanych osób;
9. Zapewnienie warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze
społecznością lokalną osobom potrzebującym wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym
życiu poprzez prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej
gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia;
10. Udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego
i prawnego oraz schronienia osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu poprzez
prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;
11. Organizowanie szkoleń i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej oraz
doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej z terenu Powiatu Zduńskowolskiego;
12. Tworzenie programów osłonowych na podstawie rozeznanych potrzeb oraz ich
realizacja;
13. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie Łódzkiemu,
również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
14.Opracowywanie bilansu potrzeb Powiatu w zakresie pomocy społecznej;
15. Realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych ustawach.
Do zadań Powiatowego Centrum z zakresu administracji rządowej realizowanych przez
Powiat należy w szczególności:
1. Pomoc uchodźcom w procesie ich integracji w ramach indywidualnego programu integracji
określającego wysokość, zakres i formy pomocy, w zależności od indywidualnej sytuacji
życiowej uchodźcy i jego rodziny;

2. Organizowanie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez prowadzenie
i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia;
3. Ochrona poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia
poprzez realizację zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej;
4. Udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;
5. Finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz
w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców;
6. Realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym zlecanie
realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjno – opiekuńcze
wyznaczone przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Do zadań Powiatu w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych realizowanych przez
Powiatowe Centrum wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych należy:
1. Opracowywanie i realizacja powiatowych programów działań na rzecz osób
niepełnosprawnych, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów
społecznych, przy współpracy z instytucjami administracji rządowej i samorządowej,
w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych;
2. Prowadzenie i podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków
niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym
funkcjonowanie w społeczeństwie;
3. Udostępnianie na potrzeby samorządu województwa łódzkiego informacji z prowadzonej
działalności oraz opracowywanie i przedstawianie planów zadań;
4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób;
5. Przygotowanie dokumentacji dotyczącej udzielania dofinansowań:
1) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
2) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
3) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
4) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
5) rehabilitacji dzieci i młodzieży;
6) kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
§4
1. Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki
zastępczej oraz ośrodków adopcyjno – opiekuńczych, jednostek specjalistycznego poradnictwa,
w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo
- wychowawczych i ośrodków interwencji kryzysowej prowadzonych przez Powiat
Zduńskowolski.
2. Powiatowe Centrum koordynuje realizację powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych i powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
§5
W wykonywaniu zadań określonych w § 3 Powiatowe Centrum może współpracować
z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej,
osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, stosunku Państwa do

innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy
społecznej oraz współpracuje z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci
pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej.
III. Zarządzanie i organizacja Powiatowego Centrum
§6
1. Powiatowym Centrum kieruje Dyrektor zatrudniany przez Zarząd Powiatu
Zduńskowolskiego.
2. Dyrektor Powiatowego Centrum wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów
prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Powiatowym Centrum.
3. Dyrektor odpowiada za realizację zadań statutowych a w szczególności:
1) określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej;
2) dobór kadr i podział zadań;
3) sporządzanie planów pracy oraz nadzór nad ich realizacją;
4) współpracę z organami samorządu terytorialnego.
IV.Gospodarka finansowa
§7
1. Powiatowe Centrum jest jednostką budżetową Powiatu Zduńskowolskiego.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy sporządzony przez Dyrektora
Powiatowego Centrum.
3. Księgowość prowadzona jest według planu kont dla jednostek budżetowych.
V. Postanowienia końcowe
§8
Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Powiatowego Centrum określa Regulamin
Organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego.

UCHWAŁA Nr XVII/10/08
RADY POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
z dnia 28 marca 2008 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.
Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 20 ust. 2 i art. 21 ust.1,
pkt 2 w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.
1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587,
Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Powiatu Zduńskowolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.
§ 2. Statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Zduńskowolskiego.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/51/06 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia
30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Zduńskiej Woli oraz Uchwała Nr V/51/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 9 marca 2007
r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/51/06 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia
30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Zduńskiej Woli.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy
informacyjnej i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.

Przewodniczący
Rady Powiatu Zduńskowolskiego
Janusz Kochelski

UZASADNIENIE
do uchwały Rady Powiatu Zduńskowolskiego

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) jednostka budżetowa jaką jest Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Zduńskiej Woli działa na podstawie statutu.
Uchwałą Nr XXXIX/51/06 z dnia 30 czerwca 2006 r. Rada Powiatu Zduńskowolskiego
nadała statut Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.
Następnie Uchwałą Nr V/51/07 Rada Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXIX/51/06 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 30 czerwca 2006 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli
wprowadziła zmiany do statutu w związku z wyłączeniem ze struktur organizacyjnych
Powiatowego Centrum Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który został
włączony w struktury Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli.
Wprowadzenie następnych zmian do statutu wiąże się ze zmianami organizacyjnymi
w Powiatowym Centrum oraz ze zmianami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 777
z póżn. zm.)
W związku z powyższym proponuje się wprowadzenie następujących zmian;
– w § 3 w zadaniach własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez
Powiatowe Centrum:
- w ust. 1 dopisuje się zapis o brzmieniu “- po konsultacji z właściwymi terytorialnie
gminami”;
- w ust. 5 zapis o brzmieniu “ placówkach opiekuńczo-wychowawczych” otrzymuje brzmienie
“ całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych”;
- ust. 6 otrzymuje brzmienie “Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy
pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym całodobowe
placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy
społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy 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.”;
- ust. 7 otrzymuje brzmienie “ Objęcie wszechstronną opieką osoby opuszczające 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, osoby posiadające status uchodźcy poprzez pomoc w adaptacji oraz integracji ze
środowiskiem.”
– w § 3 zapis “Do zadań Powiatowego Centrum z zakresu administracji rządowej realizowanych
przez Powiat należy.” otrzymuje brzmienie: ”Do zadań Powiatowego Centrum z zakresu
administracji rządowej realizowanych przez Powiat należy w szczególności” oraz dodaje się ust.
4, 5 i 6 o brzmieniu:
“4. Udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;
5. Finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz
w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców;

–

–

6.Realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym zlecanie
realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki adopcyjno – opiekuńcze
wyznaczone przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
w § 3 w zadaniach Powiatu w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych realizowanych
przez Powiatowe Centrum wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych skreślono ust. 6, 7, 8. o brzmieniu:
“ust. 6. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej udzielania
osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej
oraz umarzania pożyczek;
ust.7. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej udzielania
dofinansowania do oprocentowanych kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby
niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie gospodarstwa
rolnego;
ust. 8. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej zwrotów
kosztów pracodawcy;
1) poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla
osób niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności;
2) adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
3) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie
w zakładzie pracy;
4) rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa wyżej.”
§ 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie “Starosta przy pomocy Powiatowego Centrum sprawuje nadzór
nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej oraz ośrodków adopcyjno – opiekuńczych,
jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia, domów
pomocy społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych i ośrodków interwencji
kryzysowej prowadzonych przez Powiat Zduńskowolski.”.

W związku z powyższym byłaby to kolejna zmiana do Uchwały bazowej dotyczącej
nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli dlatego, w celu
zachowania przejrzystości aktu prawnego Powiatowe Centrum zwraca się z prośbą o uchylenie
dotychczas obowiązującej Uchwały Nr XXXIX/51/06 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia
30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Zduńskiej Woli oraz Uchwały Nr V/51/07 Rady Powiatu Zduńskowolskiego z dnia
9 marca 2007 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/51/06 Rady Powiatu Zduńskowolskiego
z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie
w Zduńskiej Woli i podjęcie przedstawionej uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu
Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.

