UCHWAŁA NR XXVII/178/13
RADY POWIATU W PLESZEWIE
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U.
z 2013 r., poz. 595) w związku z art.12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (
Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm. )Rada Powiatu w Pleszewie, uchwala co następuje :
§ 1. W Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie stanowiącym załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XIII/78/12 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 31 stycznia 2012 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1. §1 statutu otrzymuje nowe brzmienie:
„Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zwane w dalszej części niniejszego statutu
„PCPR” działa, w szczególności, na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 , poz. 1240
ze zm. ),
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223,
poz. 1458 ze zm.),
5) uchwały Nr IV/22/99 Rady Powiatu Pleszewskiego z dnia 14 stycznia 1999 r. w sprawie
utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie oraz niniejszego statutu
i regulaminu organizacyjnego.”.
2. § 5 pkt.1 statutu otrzymuje nowe brzmienie:
„1. „1.PCPR wykonuje zadania określone, w szczególności w:
1) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. 2013r. poz. 182 ze zm.),
2) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
( Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.),
3) ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. z 2011 r. , Nr 127, poz.721 ze zm.),
4) ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231
, poz. 1375 .),
5) ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U.
z 2013r. poz. 135 ),
6) Statucie nadanym przez Radę Powiatu w Pleszewie.”.
3. §7 pkt. 4 statutu otrzymuje nowe brzmienie:
„4. Przy PCPR działają:
- Ośrodek Wsparcia w Pleszewie,

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (jako organ I instancji w sprawach
orzekania o niepełnosprawności ),
- Powiatowa Świetlica Środowiskowa
Pleszewskiego.”.
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§ 2. Ustala się tekst jednolity statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pleszewie i Dyrektorowi Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu w Pleszewie

Mirosław Kuberka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/178/13
Rady Powiatu w Pleszewie
z dnia 27 czerwca 2013 r.
STATUT
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W PLESZEWIE
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie zwane w dalszej części niniejszego
statutu „PCPR” działa, w szczególności, na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.),
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 , poz. 1240 ze
zm.),
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.
1458 ze zm.),
5) uchwały Nr IV/22/99 Rady Powiatu Pleszewskiego z dnia 14 stycznia 1999 r. w sprawie
utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie oraz niniejszego statutu
i regulaminu organizacyjnego.
§ 2. PCPR jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową działającą w obszarze pomocy
społecznej, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej.
§ 3. PCPR obejmuje swoją działalnością obszar Powiatu Pleszewskiego.
§ 4. Siedziba PCPR znajduje się w Pleszewie ( ul. Kazimierza Wielkiego 7a).
CELE I ZADANIA
§ 5. 1. PCPR wykonuje zadania określone, w szczególności w:
1) ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 182 ze zm.),
2) ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2005 r. Nr 180,
poz. 1493 ze zm.),
3) ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 ze zm. ),
4) ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 231 ,
poz. 1375 .),
5) ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U.
z 2013r. poz. 135 ),
6) Statucie nadanym przez Radę Powiatu w Pleszewie.
2. PCPR realizuje inne zadania Powiatu Pleszewskiego określone w przepisach prawa oraz
podejmuje inne działania wynikające z rozeznanych potrzeb.
3. Przy realizacji swoich zadań PCPR współpracuje z organami administracji rządowej
i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi , fundacjami,
stowarzyszeniami, pracodawcami oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi.
ORGANIZACJA PCPR
§ 6. 1. PCPR kieruje Dyrektor zatrudniany przez Zarząd Powiatu w Pleszewie, wyłoniony
w drodze konkursu.

2. Dyrektor PCPR działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Starostę
Pleszewskiego, o ile jest to niezbędne do realizacji statutowych zadań PCPR.
3. Dyrektor odpowiada za funkcjonowanie PCPR, a w szczególności za:
1) wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,
2) realizację budżetu PCPR,
3) gospodarowanie powierzonym mieniem,
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników PCPR.
§ 7. 1. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz strukturę organizacyjną PCPR określa
Regulamin Organizacyjny PCPR uchwalony przez Zarząd Powiatu w Pleszewie.
2. Dyrektor PCPR realizuje zadania, o których mowa w § 5 niniejszego statutu, przy pomocy
Zastępcy Dyrektora PCPR i pracowników zatrudnionych w PCPR.
3. Zastępcę Dyrektora PCPR zatrudnia i zwalnia Dyrektor PCPR w uzgodnieniu ze Starostą
Pleszewskim.
4. Przy PCPR działają:
- Ośrodek Wsparcia w Pleszewie,
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ( jako organ I instancji w sprawach
orzekania o niepełnosprawności ),
- Powiatowa Świetlica
Pleszewskiego.
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5. Dyrektor PCPR wydaje zarządzenia i polecenia w sprawach dotyczących funkcjonowania
PCPR.
6. PCPR jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
7. Stosunki pracownicze w PCPR reguluje regulamin pracy nadawany zarządzeniem Dyrektora
PCPR.
8. Dyrektor PCPR działając zgodnie z Kodeksem Pracy jest służbowym przełożonym dla
wszystkich pracowników zatrudnionych w PCPR.
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 8. 1. PCPR działa jako jednostka budżetowa, w rozumieniu przepisów ustawy o finansach
publicznych.
2. PCPR prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu uchwalonego przez Radę Powiatu
w Pleszewie.
3. Podstawę gospodarki finansowej PCPR stanowi plan finansowy, zatwierdzany przez Radę
Powiatu w Pleszewie.
4. Majątek PCPR stanowi własność Powiatu Pleszewskiego i może być wykorzystywany tylko dla
potrzeb związanych z działalnością statutową PCPR.
5. Dochody i wydatki PCPR realizowane są na podstawie przepisów ustaw:
1) o finansach publicznych,
2) o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
3) o rachunkowości;
oraz obowiązujących w tym zakresie aktów wykonawczych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9. Przekształcenie lub likwidacja PCPR może nastąpić jedynie na podstawie uchwały Rady
Powiatu w Pleszewie.
§ 10. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

